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 Z   Á   P   I   S 
z 59. zasedání VALNÉ HROMADY  

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 31. března 2016 v 16:00 hod. v Čučicích 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni – členové VH:  Josef Benda, Martin Jacko, Zdeněk Kališ, Miloš Musil, Josef 

Obršlík, Rostislav Štork, Jan Trecha 

 

Omluveni – členové VH: Miloš Dostalý, Radka Formánková, Michal Hledík, Naděžda 

Chajmová, Jan Jelínek, Jakub Kokolia 

 

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

Brněnska, ředitelka SVČ Ivančice), Svatopluk Staněk 

(místostarosta města Oslavany) 

  

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 
1) Zahájení 

2) Zpráva o činnosti Mikroregionu Ivančicko 

3) Zpráva revizní komise 

4) Zpráva inventarizační komise 

5) Schválení účetní závěrky za rok 2015 

6) Rozpočtová opatření č.1 a č.2/2016 

7) Centrum společných služeb 

8) Pracovně-právní vztah s manažerem svazku na období duben–květen 2016 

9) Společné projektové aktivity se Střediskem volného času Ivančice 

10) Různé, podněty a rozprava 

11) Usnesení 

12) 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 

 

VH schvaluje program zasedání. 
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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.  

Tajemník dále informoval valnou hromadu o požadavku Skupiny ČEZ ke způsobu 

nakládaní se zapůjčenými slunečníky v roce 2016. Vyzval členské obce ke 

striktnímu dodržování zásad a způsobu provádění kontroly stavu zapůjčených slunečníků. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH bere na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu Ivančicko. VH dále bere na vědomí 

informaci Skupiny ČEZ k požadavku nakládání se zapůjčeným majetkem pro reklamní 

plnění – slunečníky. 

  

 

3. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE 

 

Zprávu revizní komise přednesl její předseda Zdeněk Kališ. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné 

připomínky, ani námitky. 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH schvaluje zprávu revizní komise za rok 2015. 

 

 

4. ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE 

 

Zprávu inventarizační komise přednesl předseda inventarizační komise Ing. Jan Trecha. 

Komise pracovala ve složení - členové: Jan Trecha (předseda), Martin Jacko, Michal Hledík. 

Členové inventarizační komise zajistili v součinnosti s obcemi provedení fyzického zjištění 

stavu majetku umístěného v obcích, který je vlastnictvím DSO Mikroregion Ivančicko. Celá 

zpráva inventarizační komise je samostatně zpracována. K přednesené zprávě nebyly žádné 

připomínky, nebo dotazy. Předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

  Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH schvaluje zprávu inventarizační komise za rok 2015. 

 

5. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2015 

 

Tajemník informoval, že k projednávanému bodu nebyly doposud zpracovány podklady. 

 

Projednání tohoto bodu bylo odloženo. 
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6. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Č.1 a Č.2/2016 

 

Tajemník informoval, že na schůzi správního výboru konaného dne 16.2.2016 bylo projednáno 

a schváleno rozpočtové opatření č. 1/2016 a na schůzi dne 10.3.2016 bylo projednáno a 

schváleno rozpočtové opatření č. 2/2016. 

 

VH bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a č. 2/2016. 

 

7.  CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

 

Tajemník seznámil valnou hromadu s vyhodnocením dotazníku ohledně možného zapojení DSO 

Mikroregionu Ivančicko do projektu „Centra společných služeb“, který připravuje Svaz měst a 

obcí České republiky. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Ivančicko splnil v plné míře 

požadavky na možnou účast smluvního partnera v projektu. MR Ivančicko tedy byl zařazen do 

seznamu budoucích smluvních partnerů. V následujících týdnech bude mikroregion kontaktován 

ve věci řešení přípravy vzájemné smlouvy, i záležitostí provozních a personálních. Otázku 

Smlouvy a obsazení pozic manažera a specialisty pro rozvoj DSO považuje Svaz měst a obcí za 

velmi důležitý moment celého projektu.  

Tajemník dále prezentoval informace, které jsou v tuto chvíli známé ohledně nastavení a 

budoucího fungování projektu. Přítomní členové VH vyjádřili podporu stávajícímu 

tajemníkovi/manažerovi při jeho angažování v projektu při obsazení do pracovní pozice 

manažera CSS. Pro pozici specialista pro rozvoj Mikroregionu navrhují vybrat kandidáta na 

základě přímého oslovení doporučených potenciálních kandidátů, kteří by mohli splnit 

požadované kvalifikační předpoklady.  K uvedenému bodu neměl nikdo další náměty, předseda 

nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

VH bere na vědomí informace o připravovaném projektu „Centra společných služeb 

obcí“.   

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

 

 

8.  PRACOVNĚ-PRÁVNÍ VZTAH S MANAŽEREM SVAZKU NA OBDOBÍ DUBEN–

ČERVEN 2016 

 

Předseda správního výboru uvedl, že vzhledem k posunutí předpokládaného termínu zahájení 

projektu Center společných služeb, navrhuje prodloužit pracovněprávní vztah s manažerem 

DSO, i na následující měsíce, a to až do konce června 2016, což je nejzazší možný termín, kdy 

se předpokládá následné zahájení projektu CSS. Původně se předpokládalo, na základě informací 

ze Svazu měst a obcí ČR, že projekt bude zahájen nejpozději do 1.4.2016. Z toho důvodu byl 

pracovně právní vztah pro manažera DSO nastaven pouze do 31.3.2016. Se stávajícím 

manažerem Ing. Bohumilem Smutným může být i nadále uzavřena dohoda o provedení práce, 

vzhledem k počtu již odpracovaných hodin, ještě na období duben-květen 2016. Pokud by 

projekt nebyl zahájen do 1.6.2016, bude nutné dále uzavřít na měsíc červen 2016 případně ještě 

dohodu o pracovní činnosti, což by dle okolností učinil následně správní výbor. Jde o to, aby 

zůstala zachována kontinuita práce, přípravy a realizace projektů a nedošlo k situaci, kdy by byla 

činnost Mikroregionu opět pozastavena. O případné dohodě o pracovní činnosti na měsíc červen 

2016 by dle okolností rozhodl správní výbor svazku. Vše se bude odvíjet od termínu zahájení 
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projektu CSS, který doposud není znám. K uvedenému se vyjádřil místopředseda Mgr. Miloš 

Musil, který podpořil, aby stávající manažer Ing. Bohumil Smutný byl, co nejdříve to bude 

možné, navržen do pozice manažera Centra společných služeb a zahájil svoji činnost. Ing. 

Smutný k tomu uvedl, že souhlasí s navrženým postupem a váží si podpory, avšak kandidáti do 

personálního obsazení projektu CSS však budou muset být nejprve schváleni Svazem měst a obcí 

v souladu s harmonogramem a se smluvními podmínkami projektu. Ing. Smutný dále 

informoval, že práci pro Mikroregion i nadále vykonává v souběhu s rodičovskou dovolenou a 

k 31.3.2016 podal výpověď z pracovněprávního vztahu k městu Ivančice, kde pracoval do svého 

odchodu na rodičovskou dovolenou jako projektový manažer města. Důvodem je mimo jiné i ta 

skutečnost, aby mohl po uplynutí výpovědní lhůty kandidovat na pozici manažera CSS. Nikdo 

další v tomto bodě neměl připomínky. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH v návaznosti na usnesení č. 8a/VH54 ze dne 26.5.2015 a č. 11/VH57 ze dne 26.11.2015, 

schvaluje prodloužení pracovního poměru manažera svazku Ing. Bohumila Smutného 

na období duben – červen 2016. Pracovněprávní vztah formou dohody o provedení práce 

do května 2016, rozsah výkonu práce 60 hodin měsíčně, měsíční výplata odměn. Výše 

měsíční odměny 10.000,- Kč hrubého. 

 

 

9.  SPOLEČNÉ PROJEKTOVÉ AKTIVITY SE STŘEDISKEM VOLNÉHO ČASU 

IVANČICE 

 

Prezentaci k projednávanému bodu přednesla ředitelka Střediska volného času Mgr. Jana 

Heřmanová. Představila volnočasové aktivity pro sport, děti a mládež, které by chtěla v roce 

2016 uspořádat, a které by byly určeny pro cílovou skupinu dětí a mládeže z členských obcí 

Mikroregionu Ivančicko. Na uvedené aktivity nejsou zajištěny finance, proto požádala 

Mikroregion o součinnost při přípravě žádosti o dotaci na Jihomoravský kraj. Dále vyzvala 

přítomné zástupce obcí k součinnosti při přípravě akce „Festival Mikroregionu Ivančicko“, který 

připravuje Mikroregion Ivančicko v součinnosti se Střediskem volného času Ivančice, a který se 

bude konat buď v květnu 2016, nebo v září 2016.  K uvedenému bodu proběhla diskuze, kde 

byly objasněny navržené aktivity.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH schvaluje podání individuální žádosti o dotaci na Jihomoravský kraj – odbor 

kanceláře hejtmana JMK na společné projektové aktivity Mikroregionu Ivančicko a 

Střediska volného času. 

 

10. RŮZNÉ, PODNĚTY A ROZPRAVA 

 

Tajemník seznámil valnou hromadu s dopisem, který adresoval dne 30.3.2016 Mikroregionu 

Ivančicko soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, který vykonává služby pro advokáta Mgr. 

Ladislava Veselého, pověřeného vymáháním zpronevěřených finančních prostředků bývalou 

účetní DSO. Požadavkem je návrh soudního exekutora na sjednání smluvní odměny ve výši 
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cca. 20 tis. Kč bez DPH za výtěžek z prodeje automobilu povinné, který vyhledali, zajistili a 

vydražili. Finance již byly dříve poukázány Mikroregionu Ivančicko. K požadavku proběhla 

diskuze, ve které se většina přítomných členů k návrhu vyjádřila odmítavě, vzhledem k tomu, 

že požadavek nebyl nikým dopředu avizován a s Mgr. Krejstou nemá Mikroregion Ivančicko 

žádný smluvní vztah. Obdržené finanční prostředky dále Mikroregion potřebuje využít ke 

spolufinancování projektů v roce 2016. Odměnu lze přiznat, pokud například dojde v budoucnu 

k zajištění a zpeněžení dalšího majetku povinné, a DSO bude o tomto požadavku s předstihem 

informován. Předseda po diskuzi nechal hlasovat o návrhu usnesení, které bylo navrženo ve 

znění: 

 

VH neschvaluje návrh na sjednání smluvní odměny pro soudního exekutora Mgr. Jana 

Krejstu v požadované výši dle dopisu ze dne 30. března 2016.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

 

 

11. 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.   

 

 

12. ZÁVĚR 

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast. Poté 59. VALNOU HROMADU v 18:30 

ukončil. 

 

 

 

 

V Čučicích, dne 31. března 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 59. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

59. zasedání valné hromady se konalo dne 31. března 2016 v obci Čučice a zúčastnilo se jej 7 

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

Valná hromada: 

 

1. Schvaluje program zasedání. 

2. Bere na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu Ivančicko. VH dále bere na vědomí 

informaci Skupiny ČEZ k požadavku nakládání se zapůjčeným majetkem pro 

reklamní plnění – slunečníky. 

3. Schvaluje zprávu revizní komise za rok 2015. 

4. Schvaluje zprávu inventarizační komise za rok 2015. 

5. Vzala na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a č. 2/2016. 

6. Bere na vědomí informace o připravovaném projektu „Centra společných služeb 

obcí“.   

7. V návaznosti na usnesení č. 8a/VH54 ze dne 26.5.2015 a č. 11/VH57 ze dne 

26.11.2015, schválila prodloužení pracovního poměru manažera svazku Ing. Bohumila 

Smutného na období duben – červen 2016. Pracovněprávní vztah formou dohody o 

provedení práce do května 2016, rozsah výkonu práce 60 hodin měsíčně, měsíční 

výplata odměn. Výše měsíční odměny 10.000,- Kč hrubého. 

8. Schvaluje podání individuální žádosti o dotaci na Jihomoravský kraj – odbor kanceláře 

hejtmana JMK na společné projektové aktivity Mikroregionu Ivančicko a Střediska 

volného času. 

9. Neschválila návrh na sjednání smluvní odměny pro soudního exekutora Mgr. Jana 

Krejstu v požadované výši dle dopisu ze dne 30. března 2016. 

V Čučicích dne 31. 03. 2016 

 

Zapsal:                                       zápis ověřil: 

 

 

 

 

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

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

tajemník svazku       předseda správního výboru 

         svazku 


