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 Z   Á   P   I   S 
z 61. zasedání VALNÉ HROMADY  

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 1. září 2016 v 16:00 hod. v budově MěÚ Dolní Kounice,  

Masarykovo náměstí 66/2, Dolní Kounice  
 

 

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

Mgr. Naděžda Chajmová, Jan Jelínek, Zdeněk Kališ, Mgr. Miloš 

Musil, Rostislav Štork, Ing. Jan Trecha  

 

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

Obršlík 

 

Hosté (funkce): Ing. Kamil Ferda (starosta obce Moravské Bránice), Mgr. Jana 

Heřmanová (zástupkyně MR Ivančicko v MAS Brána 

Brněnska), Ing. Bc. Milan Hošek, MSc, DiS. (vedoucí oddělení 

majetkové správy MěÚ Oslavany), Ing. Svatopluk Staněk 

(místostarosta města Oslavany), Mgr. Jaroslav Šlechta (zástupce 

za Svaz měst a obcí ČR) 

 

  

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 
1. Zahájení 

2. Centrum společných služeb DSO Mikroregionu Ivančicko  

(podrobný obsah projednávaného bodu v samostatné příloze) 

3. Rozpočtové opatření č. 3, 4 / 2016 

4. Projekt „Domácí kompostéry pro občany na Ivančicku“ 

5. Cyklostezka Oslavany-Ivančice 

6. Stolní kalendáře 2017 

7. Různé, podněty a rozprava 

8. Usnesení 

9. Závěr 
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1. ZAHÁJENÍ  

 

Zahájení provedl předseda správního výboru Rostislav Štork. Přivítal účastníky 

zasedání a přednesl návrh programu. 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 9 0 0 

 

VH schvaluje program zasedání. 

 

 

2. CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB DSO MIKROREGIONU IVANČICKO  

 

Manažer CSS/tajemník svazku Ing. Bohumil Smutný prezentoval informace o činnosti a 

fungování Centra společných služeb. Hlavními body prezentace byly: 

- Představení projektu CSS 

- Vlastní vize fungování CSS 

- Informace o činnosti CSS, představení zaměstnanců 

- Způsob fungování CSS 

- Strategie rozvoje území DSO a jejich naplňování 

V rámci posledního bodu Ing. Smutný předložil návrh zásobníku 19 projektů meziobecní 

spolupráce s odkazem k příslušným strategickým dokumentům. Informoval, že zásobník 

projektů je možné doplnit o nové projekty či naopak odebrat ty, které nejsou pro obce zajímavé. 

Vzhledem k tomu, že k předloženému zásobníku projektů nebyly žádné námitky ani návrhy, 

nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení: 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

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

b) VH schvaluje navržený zásobník projektů, které budou připravovány a realizovány 

Centrem společných služeb MR Ivančicko v období roků 2016 – 2019. Projekty 

navrženého zásobníku budou s vědomím orgánů svazku průběžně doplňovány a 

aktualizovány dle vyhlášených dotačních a aktuálních finančních možností Mikroregionu 

Ivančicko.  

  

 

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3 a č. 4 /2016 

 

Tajemník informoval, že na schůzi správního výboru konaného dne 11.7.2016 bylo projednáno 

a schváleno rozpočtové opatření č. 3/2016. 

 

a) VH bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2016. 

 

Tajemník dále seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 4/2016, 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: 
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

b) VH schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 dle předloženého návrhu, které je přílohou 

zápisu. 

 

4. PROJEKT „DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY PRO OBČANY NA IVANČICKU“ 

 

Tajemník svazku seznámil valnou hromadu s informacemi ohledně aktuální dotační 

výzvy na pořízení domácích kompostérů pro občany Ivančicka. V rámci této dotace není 

podporovaná koupě kuchyňských kompostérů pro školská zařízení, štěpkovače je možné 

v rámci projektu pořídit. Současná dotační výzva má oproti předešlým nižší alokaci, což může 

šanci na přidělení dotace Mikroregionu Ivančicko snížit. Na jaře roku 2017 má být alokace 

v rámci nové výzvy opět navýšena.  

Na základě předběžného průzkumu zájmu o kompostéry se přihlásilo cca 500 zájemců 

z řad občanů. CSS provedlo průzkum trhu na externího zpracovatele kompletní žádosti, 

zadávací dokumentace a administrace projektu. Celkem bylo přijato 5 nabídek, z nichž 

nejlevnější nabídku podala firma PIONS s.r.o. (148.830,-Kč vč. DPH). Tato částka by byla 

hrazena z uznatelných nákladů projektu a spoluúčasti zapojených obcí (cca 5.000,-Kč/obec). 

Následně VH diskutovala o tom, zda je nutné oslovovat externího zpracovatele, popř. zda by 

nestačilo oslovit externí firmu pouze pro účely zpracování žádosti o dotaci. Tajemník vyjádřil 

názor, že z důvodu časové náročnosti, uznatelnosti výdajů a nedostatečných zkušeností 

s podáváním žádosti v rámci OPŽP doporučuje alespoň zpracování kompletní žádosti zadat 

externímu zpracovateli.  

 

Předseda svazku po diskuzi nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

  Výsledek hlasování 9 0 0 

 

a) Schvaluje realizaci projektu „Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu 

Ivančicko “ a podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 40. výzvy Ministerstva 

životního prostředí, „Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 “ prioritní osy 

3, investiční priority 1, SC 3.1.  

b) Na základě provedeného průzkumu trhu (5 firem), VH schvaluje přidělení zakázky na 

zpracování kompletní žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, vstupní analýzu 

produkce bioodpadu, zadávací dokumentaci, výběr dodavatele včetně realizace 

zadávacího řízení a administraci projektu firmě: PIONS s.r.o. IČ: 29250331, Palackého 

třída 186, 612 00 Brno-Řečkovice za celkovou částku 123.000,- Kč bez DPH, vč. DPH 

148.830,- Kč. Úhrada fixní části za přípravu žádosti ve výši 30.000,- Kč (bez DPH) bude 

uskutečněna po podání žádosti v roce 2016 (listopad), úhrada dalších částí plnění 

proběhne v roce 2017 pouze v případě proplacení dotace. Hrazeno z uznatelných nákladů 

projektu a spoluúčasti zapojených obcí do projektu. 

c) VH se Obrací na obce zapojené do projektu s žádostí o zahrnutí spoluúčasti 

k administraci projektu do rozpočtu na rok 2017. 
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5. CYKLOSTEZKA OSLAVANY-IVANČICE 

 

Místostarosta Oslavan, host valné hromady, Ing. Svatopluk Staněk prezentoval  VH 

nové informace ohledně výkupu pozemků v rámci cyklostezky Oslavany-Ivančice. Ing. Staněk 

zrekapituloval historii výkupu problematických pozemků a s tím spojené prodlužování termínu 

pro padání závěrečného vyhodnocení akce. Problém vznikl, kdy dva původní majitelé pozemku 

pod Cyklostezkou Oslavany-Ivančice neoprávněně prodali své podíly třetí straně, byť podepsali 

smlouvu o budoucí kupní smlouvě s Mikroregionem Ivančicko. Po zdlouhavém vyjednávání 

mezi Mikroregionem Ivančicko a novými majiteli o ceně odkupu dotčených pozemků se obě 

strany dohodly na částce 17.500,-Kč v případě odkupu spoluvlastnického podílu ve výši 1/96 

od Mgr. Pavla Koloděje a částce 100.000,-Kč v případě odkupu spoluvlastnického podílu ve 

výši 1/12 od firmy Farming, s.r.o. Při vyjednávání byly vyčerpány všechny způsoby, jak docílit 

co nejnižší kupní ceny.  

Poté Ing. Staněk předal slovo Ing. Milanu Hoškovi, vedoucímu oddělení majetkové 

správy MÚ Oslavany, který VH blíže seznámil s majetkoprávní stránkou celé problematiky 

včetně možného rizika vrácení dotace v případě neukončeného majetkoprávního vypořádání 

pozemků. Na základě všech skutečností Ing. Svatopluk Staněk doporučil VH schválení odkupu 

dotčených pozemků za zmíněných cenových podmínek. 

K návrhu neměl nikdo připomínky, předseda svazku nechal proto hlasovat: 

a) VH souhlasí s odkupem spoluvlastnického podílu ve výši 1/96 na pozemcích pod 

Cyklostezkou Oslavany-Ivančice parc.č. 693/162 a parc. č. 693/123 od Mgr. Pavla 

Koloděje za cenu 17.500,- Kč s tím, že ostatní náklady spojené s převodem 

nemovitostí jsou na straně kupujícího tak, jak bylo předneseno a projednáno. 

b) VH souhlasí s odkupem spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na pozemcích pod 

Cyklostezkou Oslavany-Ivančice parc.č. 693/162 a parc. č. 693/123 od firmy 

Farming, s.r.o. za cenu 100.000,- Kč s tím, že ostatní náklady spojené s převodem 

nemovitostí jsou na straně kupujícího tak, jak bylo předneseno a projednáno. 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

 

6. STOLNÍ KALENDÁŘE 2017 

 

Tajemník informoval o přípravě vydání stolního kalendáře na rok 2017. Spolek 

Fotoklub Ivančice – FotKI dodá opět soubor fotografií, které budou posléze poskytnuty obcím. 

Do kalendáře je možné použít také fotografie z vlastních zdrojů. Dále tajemník podal informace 

ohledně zjišťovaného zájmu obcí o nabídku koupě nástěnných kalendářů s leteckými snímky, 

se kterou Mikroregion oslovil Miroslav Kamrla.  Cenovou nabídku považovala většina obcí za 

příliš vysokou. Vzhledem k ceně a nízkému poptávanému množství kalendářů nedošlo mezi 

oběma stranami k žádné dohodě. Posléze proběhla diskuze ohledně termínu vydání stolního 

kalendáře a jeho distribuce obcím. Vzhledem k tomu, že si obce přejí mít kalendáře k dispozici 

již začátkem prosince, byl stanoven termín pro poskytnutí podkladů pro kalendáře na 

30.9.2016. Na závěr tohoto bodu tajemník zjišťoval poptávané množství kalendářů jednotlivých 

obcí ve srovnání s předchozím rokem. Posléze předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení:   

    

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 
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VH schvaluje vydání stolních kalendářů MR Ivančicko na rok 2017 (dále jen 

„kalendáře“). VH ukládá Centru společných služeb zpracovat kalendárium a zajistit 

fotografické podklady ve spolupráci s občanským sdružením Fotoklub Ivančice - FotKI, 

IČ: 22877568. VH dále ukládá správnímu výboru schválit úhrady za poskytnuté plnění 

pro Fotoklub Ivančice - FotKI, schválit výběr vhodného dodavatele pro vytištění 

kalendářů. Obrací se na členské obce o součinnost a dodání veškerých potřebných 

podkladů pro kalendáře. Termín uzávěrky pro podklady: 30. září 2016. 

 

 

7. RŮZNÉ, PODNĚTY A ROZPRAVA 

 

Tajemník informoval VH o podání výpovědi ze strany Ing. Ivany Krejčové z funkce 

ekonomky Mikroregionu Ivančicko, a to k datu 31.12.2016. Z toho důvodu byla již tajemníkem 

na tuto pozici oslovena nová kandidátka. V případě, že nedojde k dohodě, bude tato funkce 

nabídnuta účetním jednotlivých obecních a městských úřadů Mikroregionu.  Poté proběhla 

diskuze ohledně termínu letošního Festivalu Mikroregionu. Z diskuze vyplynulo, že termín 

4.9.2016 není z důvodu začátku školního roku příliš ideální, a proto je třeba se v případě 

pořádání příštího ročníku zamyslet nad vhodnějším termínem. Na závěr tajemník přítomné 

informoval o aktivní účasti Mikroregionu Ivančicko ve formě propagačního stánku na proběhlé 

akci „Restaurant Day“ na Stříbském mlýně v Ivančicích.  

 

 

8. 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.   

 

9. ZÁVĚR 

 

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast. Poté 61. valnou hromadu v 18:30 ukončil. 

 

V Dolních Kounicích, dne 1. září 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 61. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

61. zasedání valné hromady se konalo dne 1. září 2016 v budově MěÚ Dolní Kounice a 

zúčastnilo se jej 9 zástupců členských obcí svazku – dle prezenční listiny, která je nedílnou 

součástí zápisu. 
 

Valná hromada: 

 

1. Schválila program zasedání. 

2. a) Vzala na vědomí informace o činnosti a fungování Centra společných služeb.  

b) Schválila navržený zásobník projektů, které budou připravovány a realizovány Centrem 

společných služeb MR Ivančicko v období roků 2016 – 2019. Projekty navrženého 

zásobníku budou s vědomím orgánů svazku průběžně doplňovány a aktualizovány dle 

vyhlášených dotačních a aktuálních finančních možností Mikroregionu Ivančicko.  

3. Vzala na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2016 a schválila rozpočtové opatření č. 4/2016 

dle předloženého návrhu, které je přílohou zápisu. 

4. a) Schválila realizaci projektu „Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu 

Ivančicko“ a podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 40. výzvy Ministerstva životního 

prostředí, „Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 “ prioritní osy 3, investiční 

priority 1, SC 3.1.  

b) Na základě provedeného průzkumu trhu (5 firem), schválila přidělení zakázky 

na zpracování kompletní žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, vstupní analýzu 

produkce bioodpadu, zadávací dokumentaci, výběr dodavatele včetně realizace zadávacího 

řízení a administraci projektu firmě: PIONS s.r.o. IČ: 29250331, Palackého třída 186, 

612 00 Brno-Řečkovice za celkovou částku 123.000,- Kč bez DPH, vč. DPH 148.830,- Kč. 

Úhrada fixní části za přípravu žádosti ve výši 30.000,- Kč (bez DPH) bude uskutečněna 

po podání žádosti v roce 2016 (listopad), úhrada dalších částí plnění proběhne v roce 2017 

pouze v případě proplacení dotace. Hrazeno z uznatelných nákladů projektu a spoluúčasti 

zapojených obcí do projektu. 

c) Obrátila se na obce zapojené do projektu s žádostí o zahrnutí spoluúčasti k administraci 

projektu do rozpočtu na rok 2017. 

5. a) Souhlasila s odkupem spoluvlastnického podílu ve výši 1/96 na pozemcích 

pod Cyklostezkou Oslavany-Ivančice parc.č. 693/162 a parc. č. 693/123 od Mgr. Pavla 

Koloděje za cenu 17.500,- Kč s tím, že ostatní náklady spojené s převodem nemovitostí 

jsou na straně kupujícího tak, jak bylo předneseno a projednáno. 

b) Souhlasila s odkupem spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na pozemcích 

pod Cyklostezkou Oslavany-Ivančice parc.č. 693/162 a parc. č. 693/123 od firmy Farming, 

s.r.o. za cenu 100.000,- Kč s tím, že ostatní náklady spojené s převodem nemovitostí jsou 

na straně kupujícího tak, jak bylo předneseno a projednáno. 

6.  Schválila vydání stolních kalendářů MR Ivančicko na rok 2017 (dále jen „kalendáře“). VH 

ukládá Centru společných služeb zpracovat kalendárium a zajistit fotografické podklady 

ve spolupráci s občanským sdružením Fotoklub Ivančice - FotKI, IČ: 22877568. VH dále 

ukládá správnímu výboru schválit úhrady za poskytnuté plnění pro Fotoklub Ivančice - 

FotKI, schválit výběr vhodného dodavatele pro vytištění kalendářů. Obrací se na členské 
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obce o součinnost a dodání veškerých potřebných podkladů pro kalendáře. Termín 

uzávěrky pro podklady: 30. září 2016. 

 
V Dolních Kounicích dne 1. 09. 2016 

Zapsal: Zápis ověřil: 

 

 

 

 

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

 
předseda správního výboru 

svazku 
 

 


