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 Z   Á   P   I   S 
z 58. zasedání VALNÉ HROMADY  

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 25. února 2016 v 16:00 hod. v KD v obci Biskoupky 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni - členové VH:  Josef Benda, Martin Jacko, Ing. Radka Formánková, Rostislav 

Štork, Josef Obršlík, Naděžda Chajmová, Miloš Dostalý, Mgr. 

Miloš Musil  

 

Omluveni – členové VH: Ing. Jan Trecha, Zdeněk Kališ, Ing. Jakub Kokolia, Michal 

Hledík, Jan Jelínek 

 

Hosté (funkce): Mgr. Jana Heřmanová (zástupkyně MR Ivančicko v MAS Brána 

Brněnska), Ladislav Horák (starosta obce Nová Ves) 

  

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 
1) Zahájení 

2) Zpráva o činnosti Mikroregionu Ivančicko 

3) Přistoupení obce Biskoupky k DSO Mikroregionu Ivančicko 

4) Změna stanov DSO Mikroregionu Ivančicko 

5) Dodatek ke Smlouvě o vytvoření DSO MR Ivančicko 

6) Volba orgánů DSO Mikroregionu Ivančicko 

- Volba člena správního výboru 

- Volba členů kontrolního výboru 

7) Rozpočtové opatření č.1/2016 

8) Partnerství Nadace ČEZ 2016 

9) Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje  

10) Obnova značení a mobiliáře cyklotras Jihozápadního Brněnska 

11) Cyklostezka Oslavany-Ivančice 

12) Různé, podněty a rozprava 

13) Usnesení 

14) Závěr 

 

 

1. ZAHÁJENÍ  

 

Zahájení provedl předseda správního výboru Rostislav Štork.  Přivítal účastníky 

zasedání, přednesl návrh programu. Zeptal se, zda má někdo jiný návrh na pozměnění, doplnění. 

Vzhledem k tomu, že nikdo nic neměl, nechal o předloženém návrhu hlasovat:  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování            7 0 0 

 

Program zasedání byl schválen dle předloženého návrhu.  
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2. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU IVANČICKO 

 

Zpráva o činnosti zahrnovala období prosinec – únor 2016 a přednesl ji tajemník 

/manažer/ svazku. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné námitky. Ing. Radka Formánková 

požádala tajemníka, zda by bylo možné zprávu o činnosti zveřejnit na webových stránkách 

svazku, aby občané měli přehled o tom, že Mikroregion aktivně vyvíjí činnost. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH bere na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu Ivančicko. VH ukládá tajemníkovi 

zveřejnit zprávu na webových stránkách svazku. 

  

3.  PŘISTOUPENÍ OBCE BISKOUPKY K DSO MIKROREGIONU IVANČICKO 
 

Tajemník uvedl, že zastupitelstvo obce Biskoupky svým usnesením dne 18. 12. 2015 

schválilo přistoupení obce k DSO Mikroregionu Ivančicko a následně byla doručena žádost o 

přistoupení k DSO Mikroregionu Ivančicko. Tajemník dále uvedl souvislosti, které tomuto 

rozhodnutí předcházely, zejména průběžná vzájemná jednání mezi obcí Biskoupky a 

Mikroregionem a účast tajemníka na pracovním zasedání zastupitelstva obce Biskoupky. Obec 

Biskoupky bude na valné hromadě Mikroregionu Ivančicko zastupovat starosta obce, pan Josef 

Benda, který byl tímto valné hromadě představen. Dále je navrženo, aby obci Biskoupky byl 

stanoven vstupní poplatek ve stejné výši jako dříve všem ostatním přistupujícím obcím ve výši 

5,- Kč na obyvatele. K prezentovaným informacím neměl nikdo žádné výhrady. 

 

Předseda svazku Rostislav Štork se nejdříve zeptal, zda si valná hromada přeje o přistoupení 

obce Biskoupky hlasovat tajnou volbou, nebo veřejně – aklamací. Nikdo tajnou volbu 

nepožadoval, proto nechal hlasovat o návrhu usnesení.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH schvaluje veřejné hlasování – aklamací. 

 

Poté nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení týkající se přistoupení obce Biskoupky a 

stanovení vstupního členského příspěvku. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH schvaluje přistoupení obce Biskoupky k DSO Mikroregion Ivančicko. VH stanovuje 

obci Biskoupky vstupní poplatek ve výši 5,- Kč na obyvatele (dle aktuálního počtu 

obyvatel k 31.12.2015) splatný v řádném termínu pro úhradu členských příspěvků na rok 

2016. 

Po schválení přistoupení obce Biskoupky se počet členů valné hromady navýšil o 1 hlas, tedy 

od této chvíle hlasuje o dalších usneseních 8 členů valné hromady. 
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4. ZMĚNA STANOV DSO MIKROREGIONU IVANČICKO 

 

Předseda správního výboru uvedl, že návrh stanov byl ke dni konání této valné hromady 

řádně projednán všemi zastupitelstvy členských obcí DSO Mikroregionu Ivančicko. Všechny 

členské obce byly seznámeny se změnami, které nové stanovy přinášejí. Návrh nových stanov 

vychází ze zpracování odborným právním týmem Svazu měst a obcí ČR, který vycházel ze změn 

v legislativě a z původních stanov DSO Mikroregionu Ivančicko. K uvedenému již neměl nikdo 

žádné připomínky, ani výhrady. 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

  Výsledek hlasování           8 0 0 

 

VH schvaluje stanovy DSO Mikroregion Ivančicko dle předloženého návrhu. Změna 

stanov je evidována jako Dodatek č. 3.  

 

5. DODATEK KE SMLOUVĚ O VYTVOŘENÍ DSO MR IVANČICKO 

 

Tajemník uvedl, že po schválení stanov a schválení přistoupení nových členských obcí je třeba 

tuto změnu zohlednit formou dodatku ke smlouvě o vytvoření DSO Mikroregionu Ivančicko. 

Návrh dodatku byl předložen valné hromadě. K uvedenému neměl nikdo připomínky, ani 

námitky. Předseda proto nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

  Výsledek hlasování           8 0 0 

 

VH schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o vytvoření DSO MR Ivančicko. 

 

 

6. VOLBA ORGÁNŮ DSO MIKROREGIONU IVANČICKO 
 

Tajemník objasnil, proč je nutné provést volbu do orgánů DSO Mikroregionu Ivančicko. 

Zastupitelstvo města Dolní Kounice v návaznosti na návrh nových stanov Mikroregionu 

Ivančicko na svém veřejném zasedání dne 8. 2. 2016 jmenovalo novou zástupkyní valné 

hromady starostku města Ing. Radku Formánkovou. Bývalá zástupkyně paní Dagmar 

Schweizer nesplňuje podmínku nových stanov pro zastupování města Dolní Kounice ve valné 

hromadě, protože není členkou zastupitelstva města, a proto na funkci rezignovala. Paní 

Schweizer do této doby dále zastávala funkci členky správního výboru DSO MR Ivančicko. 

Mikroregion proto musí zvolit nového zástupce na pozici člena správního výboru. 

 

Předseda se zeptal, jaké jsou návrhy. Navrhl na funkci člena správního výboru Ing. Radku 

Formánkovou za město Dolní Kounice a zeptal se jí, zda s návrhem souhlasí. Paní Formánková 

uvedla, že ráda tuto funkci přenechá jiným vážným zájemcům, pokud jsou. V případě, že 

nebudou vzneseny jiné návrhy, pak je ochotna funkci přijmout. Nikdo žádný jiný návrh 

nepodal. 

 

Předseda nechal nejdříve hlasovat o tom, zda všechny personální volby orgánů budou probíhat 

tajnou, nebo veřejnou volbou. Nikdo tajnou volbu nepožadoval, proto nechal hlasovat o návrhu 

usnesení.  
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

VH schvaluje veřejné hlasování – aklamací. 

 

Předseda navrhl hlasovat o volbě paní Ing. Radky Formánkové za člena správního výboru. 

Nikdo nevznesl jiný návrh, předseda proto nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 1 

 

a) VH veřejným hlasováním – aklamací zvolila člena správního výboru: Ing. Radku 

Formánkovou. 

Další bod prezentoval tajemník, který uvedl, že v souladu s novými stanovami dochází 

k ustanovení nového orgánu svazku – kontrolního výboru. Kontrolní výbor má stanovami 

vymezené úkoly, pravomoci a povinnosti. Rozsah a oblasti činnosti se přibližují tomu, co 

doposud vykonávala revizní komise. Z toho důvodu je návrhem zrušit revizní komisi, která byla 

zřízena dle původních stanov a současně zvolit členy kontrolního výboru. Navrženi jsou 

členové původní revizní komise, aby zastávali činnost nově v kontrolním výboru. Předseda se 

zeptal, zda má někdo jiné návrhy nebo náměty na personální obsazení. Nikdo nic neměl, proto 

nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

b) VH v návaznosti na změnu stanov tímto schvaluje zrušení revizní komise a v souladu 

čl. XII. stanov veřejným hlasováním – aklamací volí 3 členy kontrolního výboru: 1) 

Zdeněk Kališ 2) Miloš Dostalý 3) Josef Obršlík. 

 

7.  ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1/2016 

 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 1/2016, 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. 1/2016 dle předloženého návrhu, který 

je přílohou zápisu. 

8.  PARTNERSTVÍ NADACE ČEZ 2016 

 

Tajemník prezentoval informace ohledně partnerství s Nadací ČEZ v roce 2016. Nadace 

ČEZ vyzvala Mikroregion Ivančicko k předložení žádostí a projektových aktivit na rok 2016. 

V roce 2015 Mikroregion Ivančicko realizoval aktivity nazvané „Rok Mikroregionu Ivančicko“, 

na kterých se podílely jednotlivé členské obce. Každá obec zapojená do projektu organizovala 

akci dle svého výběru (slavnosti, dětské dny, sportovní, kulturní akce apod.). Návrhem proto je 
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pokračovat ve stejném způsobu aktivit a dále umožnit jednotlivým obcím MR Ivančicko 

navrhnout své vlastní projektové aktivity i pro rok 2016. Po shromáždění požadavků od obcí 

budou tyto požadavky zahrnuty do jednoho společného projektu, bude manažerem zpracována a 

podána žádost na Nadaci ČEZ. Předseda se zeptal, zda tento způsob obcím vyhovoval a chtějí 

pokračovat obdobným způsobem i v roce 2016. Pro malé obce je navržena částka na akci ve výši 

30.000,-Kč. Nikdo k uvedenému návrhu neměl námitek. Tajemník dále uvedl, že zbývající 

finance budou využity v souladu s následným rozhodnutím správního výboru na 

spolufinancování některých dotačních akcí. 

 

Předseda následně nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

 
  ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

VH bere na vědomí informace ohledně partnerství s Nadací ČEZ v roce 2016 a schvaluje 

podání projektové žádosti na akci: „Rok Mikroregionu Ivančicko 2016“ v celkové výši 

450.000,- Kč. Obsahem projektu bude realizace veřejně prospěšných akcí v jednotlivých 

členských obcích Mikroregionu Ivančicko (výdaje jednotlivých obcí max. do výše 30.000,- 

Kč).  

VH dále schvaluje využití zbývajících zdrojů za účelem spolufinancování (dofinancování) 

ostatních dotačních akcí realizovaných Mikroregionem Ivančicko dle následného 

rozhodnutí správního výboru svazku.  

VH se obrací na obce, aby zaslaly své projektové náměty písemnou formou manažerovi 

svazku nejpozději do 15.03.2016. 

9.  ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA JIHOMORAVSKÉHO 

KRAJE 

 

Tajemník prezentoval projekt, který Mikroregion Ivančicko předkládá jako žádost o 

dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje – dotační titul 6, jehož náplní jsou 

konkrétní aktivity v oblasti propagace území svazku, pořízení společného vybavení pro podporu 

propagace a mzdové výdaje na činnost manažera svazku. 

 

Náplní projektu jsou následující aktivity: 

a) Vydání turistického průvodce. Mikroregion Ivančicko v současné době nedisponuje 

žádným vlastním tištěným turistickým průvodcem, který by prezentoval významné cíle území 

Mikroregionu z hlediska přírodních zajímavostí, památek, výletních cílů, tradic, gurmánských 

zážitků, vinařství, možností ubytování a stravování.  

b) Vybavení společné kanceláře obcí Mikroregionu Ivančicko majetkem na podporu 

propagace. Cílem nově zřízené kanceláře Mikroregionu je poskytovat členským obcím mimo 

jiné servis na podporu propagace území. Za tímto účelem chceme pořídit výkonný digitální 

kopírovací stroj formátu A3. 

c) Mzdové výdaje na manažera svazku. Manažer bude zajišťovat aktivity realizaci 

společného projektu, ve spolupráci s obcemi zpracuje obsahovou tvorbu turistického průvodce, 

bude zajišťovat v průběhu celého roku veškeré aktivity vedoucí k propagaci akcí a území 

členských obcí Mikroregionu Ivančicko. Dále bude vykonávat úkoly stanovené správním 

výborem a valnou hromadou svazku, tedy zejména poskytovat poradenskou činnost v oblasti 
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dotačního managementu, zadávání veřejných zakázek, zpracovávat pro obce jednodušší žádosti 

o dotace a podílet se na propagaci území svazku. 

 

Diskuse proběhla k aktivitě zakoupení digitálního kopírovacího stroje, kde zástupci valné 

hromady řešili možnou variantu pronájmu takového zařízení. Výstupem diskuse bylo, že 

v případě spolufinancování majetku z dotace bude pravděpodobně výhodnější zvolit tuto 

variantu pořízení. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

VH schvaluje podání žádosti dotaci z Programu rozvoje venkova JMK – DT6 na akci 

„Propagace, společné vybavení a mzdové výdaje na manažera Mikroregionu Ivančicko“. 

 

10. OBNOVA ZNAČENÍ A MOBILIÁŘE CYKLOTRAS JIHOZÁPADNÍHO 

BRNĚNSKA 

 

Předseda předal slovo Mgr. Musilovi, který prezentoval projekt obnovy dopravního 

značení cyklotras integrovaného projektu cyklotras Jihozápadním Brněnskem. Předmětem 

projektu je obnova zejména infotabulí, map, drobného mobiliáře, odpočívek a jiného vybavení 

na tematických okruhových cyklotrasách Pivovarské, Energetické, Templářské a Hornické, které 

v minulosti za přispění Skupiny ČEZ vybudoval Mikroregion Ivančicko.  Uvedený mobiliář je 

umístěn na cyklotrasách již více než 10 let a je poškozen vlivem stárnutí, vandalismu, 

nepříznivých povětrnostních vlivů apod. Místy je ve velmi neutěšeném stavu a tak pozitivně 

nereprezentuje ani Mikroregion, ani obce.  Mikroregion proto získal od Nadace ČEZ na akci 

příspěvek ve výši 185.000,- Kč. Po zjištění skutečného stavu došlo na základě výzvy správního 

výboru ke zpracování nabídky firmou GS PLUS s.r.o. a celková cena obnovy byla na cca. 

226.000,- Kč. To znamená, že náklady na opravu jsou vyšší a zbývající část bude muset 

Mikroregion uhradit z vlastních zdrojů. Návrhem tedy je, že v první etapě projektu bude čerpán 

příspěvek Nadace ČEZ ve výši 185.000,- Kč a následně hrazena 2. etapa spoluúčasti z rozpočtu 

– vlastních zdrojů Mikroregionu ve výši 41.134,- Kč. 

K bodu proběhla krátká diskuse se zástupci obcí o stavu mobiliáře a jejich požadavcích. 

Mgr. Musil na projektu intenzivně pracuje a obcím zasílá návrhy nových infotabulí k vyjádření 

a korekturám. Martin Jacko, starosta Čučic, prezentoval možný návrh na změnu vedení tematické 

cyklotrasy v obci Čučice s cílem zvýšit její větší atraktivitu pro turisty/cyklisty. Mgr. Musil 

potvrdil, že by to bylo možné. 

Předseda nechal po proběhlé diskusi hlasovat o návrhu usnesení: 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

VH, na základě doporučení správního výboru, schvaluje přidělení veřejné zakázky 

malého rozsahu a objednávku na akci "Realizace obnovy dopravního značení cyklotras 

integrovaného projektu cyklotras Jihozápadním Brněnskem"“, firmě GS PLUS s.r.o., 

Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany u Brna, za cenu 186.888,- Kč bez DPH, tj. 

226.134,- Kč vč. DPH. Financováno z příspěvku Nadace ČEZ ve výši 185.000,- Kč (1. 

etapa projektu), spoluúčast 41.134,- Kč hrazena z vlastních zdrojů (2. etapa projektu). 
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11. CYKLOSTEZKA OSLAVANY-IVANČICE 

 

V první části projednání tohoto bodu předseda předal slovo Mgr. Musilovi, který 

prezentoval informace ohledně dalšího průběhu administrace projektu Cyklostezky Oslavany-

Ivančice. Podal zejména informace ohledně průběhu kolaudačního řízení, které proběhlo 

v lednu 2016, dále prezentoval poměrně náročnou a složitou problematiku výkupu pozemků a 

přípravy závěrečného vyhodnocení akce do 30. 6. 2016.  

Podána byla též informace proběhlé kontrole zadávací dokumentace k výběrovému 

řízení na zhotovitele akce ze strany SFDI, která byla uzavřena výsledkem, že nebylo shledáno 

žádné pochybení ze strany Zadavatele. 

V druhé části dostal slovo tajemník, který prezentoval záměr Mikroregionu čerpat od 

Jihomoravského kraje dotace na celoroční údržbu cyklostezky Oslavany-Ivančice v rámci 

vypsaného programu "Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých 

lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2016“. Od obou měst (Ivančic a Oslavan) byly 

získány podklady pro zpracování celkového rozpočtu akce a tento byl prezentován valné 

hromadě. Jedná se o předběžná čísla, která se mohou ve skutečnosti lišit v návaznosti na 

klimatických podmínkách (např. četnost sečení trávy za sezónu, či odklízení sněhu). Udržovaná 

bude celá délka cyklistické komunikace na ivančickém, tak i oslavanském katastru, tj. 3199 m.   

Z dodaných podkladů měst je zřejmé, že skutečné výdaje na údržbu celého úseku cyklostezku 

budou vyšší, než je možno spolufinancovat z dotace. Tyto výdaje budou muset i nadále města 

financovat z vlastních rozpočtů. Mikroregion Ivančicko je povinen dle pravidel dotačního 

titulu zajistit spolufinancování ve výši min. 30% uznatelných výdajů nad rámec požadované 

podpory. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 70.000 Kč. 

 K uvedenému bodu neměl nikdo námitky, ani připomínky, předseda nechal hlasovat o 

návrhu usnesení:  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH v souvislosti s akcí „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“:  

a) bere na vědomí informace ohledně průběhu kolaudačního řízení, výkupu 

pozemků, přípravy závěrečného vyhodnocení akce do 30.6.2016 a proběhlé 

kontrole zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele akce ze 

strany SFDI; 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci z programu " Podpora udržování čistoty 

cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v 

Jihomoravském kraji v roce 2016" Jihomoravského kraje na výdaje spojené s 

údržbou cyklostezky Oslavany-Ivančice v roce 2016 a současně schvaluje 

finanční podíl žadatele na spolufinancování uznatelných výdajů projektu 

minimálně ve výši 30% uznatelných výdajů nad rámec požadované podpory.  
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12. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

Tajemník seznámil valnou hromadu s nabídkou firmy BEKR z Břeclavi na prezentaci a reklamu 

Mikroregionu Ivančicko v připravovaném cykloprůvodci. Valná hromada se podrobně 

seznámila s nabídkou, ale vzhledem k výši ceny nedoporučila tuto formu prezentace 

objednávat. 

 

Starosta obce Biskoupky Josef Benda vznesl dotaz na možnou spolupráci s Mikroregionem 

Ivančicko při financování investičního záměru obce, kdy projekt bude zasahovat do více 

katastrálních území obcí.  

 

Vzhledem k tomu, že všechny další podstatné podněty byly diskutovány v rámci jednotlivých 

bodů, nikdo neměl k zařazení další samostatný bod. 

 

13. 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.   

 

 

14.  ZÁVĚR 

 

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast. Poté 58. VALNOU HROMADU 

v 18:30 ukončil. 

 

V Ivančicích, dne 25. února 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 58. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

58. zasedání valné hromady se konalo dne 25. února 2016 v obci Biskoupky 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 Mikroregionu Ivančicko.   

3. Veřejným hlasováním – aklamací, schválila přistoupení obce Biskoupky k DSO 

Mikroregion Ivančicko. VH stanovila obci Biskoupky vstupní poplatek ve výši 5,- Kč 

na obyvatele (dle aktuálního počtu obyvatel k 31.12.2015) splatný v řádném termínu 

pro úhradu členských příspěvků na rok 2016. 

4. Schválila stanovy DSO Mikroregion Ivančicko dle předloženého návrhu. Změna 

stanov je evidována jako Dodatek č. 3.  

5. Schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o vytvoření DSO MR Ivančicko. 

6. a) Veřejným hlasováním – aklamací zvolila člena správního výboru: Ing. Radku 

Formánkovou, starostka Dolních Kounic. 

b) V návaznosti na změnu stanov schválila zrušení revizní komise a v souladu čl. XII. 

stanov veřejným hlasováním – aklamací zvolila 3 členy kontrolního výboru: 1) Zdeněk 

Kališ 2) Miloš Dostalý 3) Josef Obršlík 

7. Projednala a schválila rozpočtové opatření č. 1/2016 dle předloženého návrhu, který je 

přílohou zápisu. 

8. Vzala na vědomí informace ohledně partnerství s Nadací ČEZ v roce 2016 a schválila  

podání projektové žádosti na akci: „Rok Mikroregionu Ivančicko 2016“ v celkové výši 

450.000,- Kč. Obsahem projektu bude realizace veřejně prospěšných akcí v 

jednotlivých členských obcích Mikroregionu Ivančicko (výdaje jednotlivých obcí max. 

do výše 30.000,- Kč).  

VH dále schválila využití zbývajících zdrojů za účelem spolufinancování 

(dofinancování) ostatních dotačních akcí realizovaných Mikroregionem Ivančicko dle 

následného rozhodnutí správního výboru svazku.  

VH se obrátila na obce, aby zaslaly své projektové náměty písemnou formou 

manažerovi svazku nejpozději do 15.03.2016. 

9. VH schválila podání žádosti dotaci z Programu rozvoje venkova JMK – DT6 na akci 

„Propagace, společné vybavení a mzdové výdaje na manažera Mikroregionu 

Ivančicko“. 

10. VH, na základě doporučení správního výboru, schválila přidělení veřejné zakázky 

malého rozsahu a objednávku na akci "Realizace obnovy dopravního značení cyklotras 

integrovaného projektu cyklotras Jihozápadním Brněnskem"“, firmě GS PLUS s.r.o., 

Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany u Brna, za cenu 186.888,- Kč bez DPH, tj. 

226.134,- Kč vč. DPH. Financováno z příspěvku Nadace ČEZ ve výši 185.000,- Kč (1. 

etapa projektu), spoluúčast 41.134,- Kč hrazena z vlastních zdrojů (2.etapa projektu). 
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11. VH v souvislosti s akcí „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“:  

a) vzala na vědomí informace ohledně průběhu kolaudačního řízení, výkupu 

pozemků, přípravy závěrečného vyhodnocení akce do 30.6.2016 a proběhlé 

kontrole zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele akce ze 

strany SFDI; 

b) schválila podání žádosti o dotaci z programu "Podpora udržování čistoty 

cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v 

Jihomoravském kraji v roce 2016" Jihomoravského kraje na výdaje spojené s 

údržbou cyklostezky Oslavany-Ivančice v roce 2016 a současně schvaluje 

finanční podíl žadatele na spolufinancování uznatelných výdajů projektu 

minimálně ve výši 30% uznatelných výdajů nad rámec požadované podpory.  

 

 

V Biskoupkách dne 25. 02. 2016 

 

Zapsal :                                       zápis ověřil : 

 

 

 

 

......................................      ........................................... 

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

tajemník svazku       předseda správního výboru 

         svazku 


