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 Z   Á   P   I   S 
z 62. zasedání VALNÉ HROMADY  

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 13. prosince 2016 v 16:00 hod. v budově MěÚ Oslavany,  

Nám. 13. prosince 51/2, Oslavany  
 

 

Přítomni – členové VH:  Miloš Dostalý, Ing. Radka Formánková, Michal Hledík, 

Mgr. Naděžda Chajmová, Zdeněk Kališ, Mgr. Miloš Musil, 

Rostislav Štork, Ing. Jan Trecha  

 

Omluveni – členové VH: Mgr. Josef Benda, Martin Jacko, Ing. Jakub Kokolia, Josef 

Obršlík, zástupce obce Němčičky 

 

Hosté (funkce): Vít Aldorf (starosta města Oslavany), Ing. Kamil Ferda (starosta 

obce Moravské Bránice), Ladislav Horák (starosta obce Nová 

Ves), Magdalena Procházková (kandidátka na pozici účetní 

MRI), Ing. Svatopluk Staněk (místostarosta města Oslavany) 

 

  

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 
1) Zahájení 

2) Zpráva o činnosti Centra společných služeb 

3) Rozvázání pracovněprávního vztahu s účetní/ekonomkou DSO, schválení nového 

pracovněprávního vztahu s účetní/ekonomkou DSO a stanovení výše měsíční odměny 

4) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí  

Mikroregion Ivančicko – zánik členství obce Neslovice 

5) Řádný členský příspěvek Mikroregionu Ivančicko na rok 2017 

6) Rozpočet na rok 2017 

7) Cyklostezka Oslavany-Ivančice – prodloužení termínu ZVA 

8) Kompostéry a štěpkovač pro obce MR Ivančicko 

9) Plán inventur, ustanovení inventarizační komise a odpisový plán majetku 

10) Rozpočtové opatření č. 5,6/2016 

11) Různé, podněty a rozprava 

12) Usnesení 

13) Závěr 
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1. ZAHÁJENÍ  

 

Před zahájením jednání předseda správního výboru Rostislav Štork vyzval přítomné k uctění 

památky starosty obce Němčičky pana Jana Jelínka. Poté přednesl návrh programu, a zeptal se, 

zda má někdo jiný návrh na pozměnění či doplnění. Vzhledem k tomu, že nikdo nic neměl, 

nechal o předloženém návrhu hlasovat: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

VH schvaluje program zasedání. 

 

 

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

 

Zprávu o činnosti centra společných služeb prezentoval manažer CSS/tajemník svazku 

Ing. Bohumil Smutný. Kompletní zpráva o činnosti CSS je součástí přílohy tohoto zápisu.  

V rámci tohoto bodu se manažer CSS také dotazoval, zda přítomní zástupci obcí mají 

nějaké návrhy na změny v činnosti CSS. Žádné zásadní připomínky nebo návrhy vzneseny 

nebyly. Zástupci obcí pouze vznesli požadavek na rozšíření společného majetku MRI. Jedním 

z návrhů bylo pořízení technického zařízení Infraset, které slouží k opravě asfaltových povrchů 

a výtluků. Většina přítomných by toto zařízení ve společném majetku Mikroregionu uvítala. 

Dále byl většinově vznesen požadavek na rozšíření zásobníku projektů o pořízení dalších prvků 

pro dětské dny, jako je např. skákací hrad. V souvislosti s tím manažer informoval, že brzy bude 

dokončen projekt na pořízení dětského mobilního hřiště, které budou moci obce využívat od 

jara příštího roku.   

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

VH bere na vědomí informace o činnosti a fungování Centra společných služeb.  

 

 

3. ROZVÁZÁNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU S ÚČETNÍ/EKONOMKOU DSO, 

SCHVÁLENÍ NOVÉHO PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU 

S ÚČETNÍ/EKONOMKOU DSO A STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ODMĚNY 

 

Tajemník svazku prezentoval informace ohledně ukončení pracovního poměru 

s Ing. Krejčovou, která požádala o ukončení svého působení na pozici ekonomky. 

Prostřednictvím obecních úřadů členských obcí bylo osloveno několik nových potenciálních 

kandidátů na tuto pozici. Na základě toho došlo k předběžné schůzce s paní Magdalenou 

Procházkovou, která po informativní schůzce s Ing. Krejčovou souhlasila s převzetím 

účetnictví DSO MR Ivančicko. Poté tajemník předal slovo paní Procházkové, která byla hostem 

VH, a která VH stručně představila sebe a své pracovní zkušenosti. Dále došlo k projednávání 

ohledně typu úvazku a výše odměny. Vzhledem k navýšení objemu práce na pozici účetní bylo 

v rámci diskuze navrhnuta výše měsíční odměny na 2.500 Kč hrubého.  
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Předseda svazku nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

VH bere na vědomí informaci o ukončení pracovněprávního vztahu s účetní/ekonomkou 

Ing. Ivanou Krejčovou k 28.2.2017. Schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu 

(dohodu o provedení práce) s Magdalenou Procházkovou, bytem ……………, nar. 

………………. na pozici účetní/ekonomky DSO MR Ivančicko od 1.3.2017 na dobu 

neurčitou. Stanovuje výši měsíční odměny 2.500 Kč hrubého.   

 

 

4. DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O VYTVOŘENÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU 

OBCÍ MIKROREGION IVANČICKO – ZÁNIK ČLENSTVÍ OBCE NESLOVICE 

 

Informace prezentoval tajemník svazku. Návrh dodatku o zániku členství obce Neslovice byl 

členům správního výboru rozeslán předem elektronicky k prostudování. Tajemník přítomné 

seznámil s obsahem dodatku, který se opírá o stanovy MR Ivančicko, zároveň upozornil, že 

stanovy budou muset být po zániku členství obce Neslovice aktualizovány. Vzhledem k tomu, 

že k návrhu dodatku o zániku členství obce Neslovice nikdo neměl žádné návrhy ani 

připomínky, předseda svazku nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

  Výsledek hlasování 8 0 0 

 

VH schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Ivančicko – zánik členství obce Neslovice. 

 

 

5. ŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK MIKROREGIONU IVANČICKO NA ROK 2017 

 

Předseda správního výboru Rostislav Štork informoval, že na základě projednávání dne 

21.11.2016 správní výbor doporučuje VH schválení řádného členského příspěvku ve stejné výši 

jako v předešlém roce, a to ve výši 20 Kč/obyvatel. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné 

připomínky, nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

VH schvaluje řádný členský příspěvek na rok 2017 ve výši 20 Kč na občana. 

 

 

6. ROZPOČET NA ROK 2017 

 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2017 a dále rozpočtovým výhledem na 

roky 2018 - 2020 dle přílohy. Návrh rozpočtu byl dne 24. 11. 2016 vyvěšen na úředních a 

elektronických úředních deskách členských obcí. K rozpočtu nevznesl nikdo žádné námitky, 

ani připomínky. Předseda proto nechal o rozpočtu a rozpočtovém výhledu hlasovat:    
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

VH schvaluje rozpočet Mikroregionu na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 - 

2020 dle předloženého návrhu. 

 

 

7. CYKLOSTEZKA OSLAVANY-IVANČICE – PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ZVA 

 

Místostarosta města Oslavany, host valné hromady, Ing. Svatopluk Staněk informoval VH o 

podání žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury ohledně prodloužení termínu předání 

Závěrečného vyhodnocení akce „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“, a to do 30.6.2017. 

Důvodem prodloužení jsou nevypořádaný majetkoprávní vztah k jednomu z pozemků, u 

kterého bylo zjištěno zatížení zástavním právem. Z toho důvodu není možné doložit SFDI 

Závěrečné vyhodnocení akce do konce tohoto roku, jak se původně předpokládalo. 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

VH bere na vědomí informaci o podání žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury o 

prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení akce „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ 

(dále jen „ZVA“) do 30.6.2017 z důvodu dořešení majetkoprávních záležitostí. 

Vypořádání finančních příspěvků s městy Ivančice a Oslavany proběhne po předložení 

ZVA.    

 

 
8. KOMPOSTÉRY A ŠTĚPKOVAČ PRO OBCE MR IVANČICKO 

 

Informace prezentoval tajemník svazku. Žádost o dotaci pro realizaci projektu „Kompostéry a 

štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko“ byla k 30.11.2016 podána. Nyní se bude čekat na 

stanovisko ze strany OPŽP. V případě, že žádosti nebude vyhověno a dotace nebude přidělena 

je možné o dotaci opět zažádat při další výzvě, a to na jaře roku 2017. V případě přidělení 

dotace bude třeba ze strany obcí zajistit předfinancování spoluúčasti na projektu ve výši 15 %. 

Informace o předpokládané výši finanční spoluúčasti pro každou obec byly obcím elektronicky 

zaslány, tak aby obce mohly rezervu ve výši 15 % zahrnout v rozpočtu obce na rok 2017.  

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

a) VH bere na vědomí informace o podané žádosti na projekt „Kompostéry a štěpkovač 

pro obce MR Ivančicko“ (dále jen „projekt“) k financování z „Operačního programu 

Životní prostředí 2014–2020 “ -40. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání v 

rámci prioritní osy 3, investiční priority 1, SC 3.1.  

 

b) VH se obrací na členské obce MR Ivančicko zapojené do projektu a obce Senorady, 

Kupařovice, s žádostí o vyčlenění rezervy v obecních/městských rozpočtech na rok 2017 

za účelem poskytnutí zdrojů Mikroregionu Ivančicko pro předfinancování spoluúčasti 

projektu ve výši 15 % dle dílčího rozpočtu akce pro každou obec/město.  
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9. PLÁN INVENTUR, USTANOVENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE A ODPISOVÝ PLÁN 

MAJETKU 

 

Tajemník svazku seznámil valnou hromadu s navrženým plánem inventur a uvedl, že je nutné 

ustanovit inventarizační komisi, jejíž členové budou pověřeni úkoly provedení fyzické a 

dokladové inventury. Poté vyzval valnou hromadu k návrhům na složení inventarizační komise. 

Navrženi byli Ing. Radka Formánková jako předsedkyně komise, jako další členové Michal 

Hledík a Martin Jacko. K návrhům neměl nikdo připomínky, ani námitky, proto předseda 

svazku nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

 
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

VH schvaluje plán provedení inventur a složení inventarizační komise dle předloženého 

návrhu. Členové: Ing. Radka Formánková (předsedkyně komise), Michal Hledík, Martin 

Jacko. VH se obrací na členské obce o poskytnutí součinnosti při fyzickém zjištění stavu 

majetku umístěného v obcích, který je vlastnictvím DSO Mikroregion Ivančicko. VH dále 

schvaluje odpisový plán majetku. 
 

 

10. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5, 6/2016 

 

Tajemník informoval, že v době mezi konáním valných hromad zasedal správní výbor dne 

26.9.2016, který projednal a schválil Rozpočtové opatření č.5, se kterým byla valná hromada 

seznámena.  

 

VH bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2016. 
 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 6/2016, které se týká úprav 

položek schváleného rozpočtu MR Ivančicko o částky uvedené v příloze zápisu. K návrhu neměl 

nikdo připomínky ani dotazy, předseda svazku nechal proto hlasovat: 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

VH projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 6 dle předloženého návrhu, který je 

přílohou zápisu. 
 

 

11. RŮZNÉ, PODNĚTY A ROZPRAVA 

  

V rámci tohoto bodu manažer svazku seznámil přítomné s výdaji spojenými s účastí MR 

Ivančicko na Regiontour 2017. Kompletní analýza výdajů je součástí přílohy tohoto zápisu. Ze 

strany BVV došlo oproti předešlému roku k nárůstu cen za poskytnuté služby přibližně o 25 %. 

Celkové náklady na Regiontour 2017 jsou ve výši 223.110 Kč. Usnesením VH ze dne 16.6.2016 

byl pro město Ivančice schválen mimořádný členský příspěvek ve výši 120.000 Kč a pro město 

Oslavany 50.000 Kč. Spoluúčast MR Ivančicko byla schválena ve výši 30.000 Kč. Z toho 

vyplývá, že z těchto příspěvků nejsou pokryty výdaje ve výši 23.110 Kč, které bude ještě 

potřeba dofinancovat. Na základě těchto informací následně proběhla diskuze o způsobu 

dofinancování tohoto navýšení. 
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Dále manažer svazku předal slovo Mgr. Musilovi, zástupci MR Ivančicko v MAS Brána 

Brněnska, a požádal ho o prezentaci zprávy o aktuální činnosti MAS. Kompletní zpráva je 

součástí přílohy tohoto zápisu. Mgr. Musil přítomné informoval o průtazích v procesu 

schvalování strategického dokumentu MAS, který doposud schválen nebyl. Jedním z dalších 

výstupů z poslední valné hromady MAS konané dne 8.12.2016 je opětovné schválení členského 

příspěvku ve výši 3 Kč/občan MR Ivančicko. V MR Ivančicko se to týká 9 členských obcí 

s výjimkou obcí Čučice, Biskoupky a Němčičky, jejichž území není součástí MAS Brána 

Brněnska. Následně proběhla mezi přítomnými diskuze ohledně způsobu financování a výše 

příspěvku.  

 

a) VH bere na vědomí informace o průběhu příprav a výdajích spojených s prezentací 

Mikroregionu Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2017. 

 

b) VH bere na vědomí informace ohledně členských příspěvků pro MAS Brána Brněnska 

na rok 2017. 
 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

12. USNESENÍ 

 

Viz příloha. Předseda správního výboru Rostislav Štork uvedl, že všechny návrhy usnesení byly 

průběžně čteny a členové valné hromady je obdrželi též v písemné formě. Zeptal se, zda má někdo 

z přítomných připomínky. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky, ani další návrhy nebyly a valná 

hromada hlasovala průběžně o všech jednotlivých bodech usnesení, bylo tímto usnesení přijato. 
 

13. ZÁVĚR 

 

Závěrem předseda svazku poděkoval přítomným za účast. Poté 62. valnou hromadu v 18:30 

ukončil. 

 

Oslavanech, dne 13. prosince 2016 

 
 

Zapsal: Zápis ověřil: 

 

 

 

 

Ing. Bohumil S M U T N Ý   Rostislav Š T O R K  
tajemník svazku 

 
předseda správního výboru 

svazku 
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V Ý P I S  U S N E S E N Í   

z 62. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 
MIKROREGION IVANČICKO 

 

62. zasedání valné hromady se konalo dne 13. prosince 2016 v budově MěÚ Oslavany a zúčastnilo se 

jej 8 zástupců členských obcí svazku – dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu. 

 

Valná hromada: 

 
1. Schválila program zasedání. 

2. Vzala na vědomí zprávu o činnosti Centra společných služeb.   

3. Vzala na vědomí informaci o ukončení pracovněprávního vztahu s účetní/ekonomkou Ing. 

Ivanou Krejčovou k 28.2.2017. Schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu (dohodu o 

provedení práce) s Magdálenou Procházkovou, bytem ……………………, nar. 

……………….  na pozici účetní/ekonomky DSO MR Ivančicko od 1.3.2017 na dobu 

neurčitou. Stanovuje výši měsíční odměny 2.500 Kč hrubého.   

4. Schválila Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregion 

Ivančicko – zánik členství obce Neslovice. 

5. Schválila řádný členský příspěvek na rok 2017 ve výši 20,- Kč na občana. Splatnost příspěvku 

je do 31. 3. 2017.  

6. Schválila rozpočet Mikroregionu na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018-2020 dle 

předloženého návrhu. 

7. Vzala na vědomí informaci o podání žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury o 

prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení akce „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ (dále 

jen „ZVA“) do 30.6.2017 z důvodu dořešení majetkoprávních záležitostí. Vypořádání 

finančních příspěvků s městy Ivančice a Oslavany proběhne po předložení ZVA.    

8. a) Vzala na vědomí informace o podané žádosti na projekt „Kompostéry a štěpkovač pro obce 

MR Ivančicko“ (dále jen „projekt“) k financování z „Operačního programu Životní prostředí 

2014–2020 “ -40. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání v rámci prioritní osy 3, 

investiční priority 1, SC 3.1.  

b) Obrátila se na členské obce MR Ivančicko zapojené do projektu a obce Senorady, 

Kupařovice, s žádostí o vyčlenění rezervy v obecních/městských rozpočtech na rok 2017 za 

účelem poskytnutí zdrojů Mikroregionu Ivančicko pro předfinancování spoluúčasti projektu 

ve výši 15 % dle dílčího rozpočtu akce pro každou obec/město.  

9. Schválila plán provedení inventur a složení inventarizační komise dle předloženého návrhu. 

Členové: Ing. Radka Formánková, Michal Hledík, Martin Jacko. 

VH se obrátila na členské obce o poskytnutí součinnosti při fyzickém zjištění stavu majetku 

umístěného v obcích, který je vlastnictvím DSO Mikroregion Ivančicko. VH dále schválila 

odpisový plán majetku. 

10. Vzala na vědomí rozpočtové opatření č.5. Projednala a schválila rozpočtové opatření č. 6 dle 

předloženého návrhu, který je přílohou zápisu. 

11. a) Vzala na vědomí informace o průběhu příprav a výdajích spojených s prezentací 

Mikroregionu Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2017. 

b) Vzala na vědomí informace ohledně členských příspěvků pro MAS Brána Brněnska na rok 

2017. 

 

V Oslavanech dne 13. prosince 2016 

Zapsal: Zápis ověřil: 

 

 

 

Ing. Bohumil S M U T N Ý   Rostislav Š T O R K  

tajemník svazku 
 

předseda správního výboru 

svazku 

 


