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Z   Á   P   I   S 
z 63. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 23. března 2017 v 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hlína, 

Hlína č. 19 
 

 

Přítomni – členové VH:  Mgr. Josef Benda, Miloš Dostalý, Ing. Radka Formánková, 

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

Rostislav Štork, Ing. Jan Trecha,  

 

Omluveni – členové VH: Michal Hledík, Martin Jacko, Josef Obršlík, Hana Täuberová 

 

Hosté (funkce): Ladislav Horák (starosta obce Nová Ves), Bc. Václav Dokoupil 

 (manažer MAS Brána Brněnska), Ing. Olga Prokopová (vedoucí 

 odboru sociálních věcí), Ing. Svatopluk Staněk (místostarosta 

 města Oslavany), Mgr. Jaroslav Šlechta (expert pro komunikaci 

 v území), Bc. Jana Šťastná (vedoucí MAS Brána Brněnska),  

Bc. Šárka Štěrbová (vedoucí pečovatelské služby) 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 
 

1. Zahájení 
2. Informace o činnosti MAS Brána Brněnska 
3. Informace odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice 
4. Zpráva o činnosti Centra společných služeb (CSS) 
5. Nová klíčová aktivita CSS – „Odpovědné zadávání veřejných zakázek“ 
6. Zpráva inventarizační komise 
7. Účetní závěrka za rok 2016 
8. Partnerství s Nadací ČEZ v roce 2017, projekt „Podpora společenského života a 

vybavení v obcích Mikroregionu Ivančicko“, schválení projektů obcí a Mikroregionu 

9. Projekt „Vyhledávací a přípravná studie pro cyklotrasu Ivančice – Dolní Kounice“ 

10. Projekt „Údržba cyklostezky Oslavany-Ivančice v roce 2017“ 

11. Projekt „Pořízení technologie pro opravy asfaltových povrchů“ 

12. Vzdělávací aktivity pro veřejnost v obcích Mikroregionu v roce 2017 

13. Mediální partnerství s regionálním portálem RegionyBrněnska.cz 

14. Regiontour 2017 – zhodnocení a výzvy k úhradám mimořádných členských příspěvků 

15. Různé, podněty, rozprava 

16. Usnesení 

17. 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 návrh na pozměnění. Tajemník svazku 

navrhl rozšířit program jednání o jeden bod, kterým je projednání a schválení rozpočtového 

opatření č. 2. Další připomínky nebyly, proto předsedající dal hlasovat o doplnění programu 

takto:   

 

Návrh doplněného programu: 

1. Zahájení 
2. Informace o činnosti MAS Brána Brněnska 
3. Informace odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice 
4. Zpráva o činnosti Centra společných služeb (CSS) 
5. Nová klíčová aktivita CSS – „Odpovědné zadávání veřejných zakázek“ 
6. Zpráva inventarizační komise 
7. Účetní závěrka za rok 2016 
8. Partnerství s Nadací ČEZ v roce 2017, projekt „Podpora společenského života a 

vybavení v obcích Mikroregionu Ivančicko“, schválení projektů obcí a Mikroregionu 

9. Projekt „Vyhledávací a přípravná studie pro cyklotrasu Ivančice – Dolní Kounice“ 

10. Projekt „Údržba cyklostezky Oslavany-Ivančice v roce 2017“ 

11. Projekt „Pořízení technologie pro opravy asfaltových povrchů“ 

12. Vzdělávací aktivity pro veřejnost v obcích Mikroregionu v roce 2017 

13. Mediální partnerství s regionálním portálem RegionyBrněnska.cz 

14. Regiontour 2017 – zhodnocení a výzvy k úhradám mimořádných členských příspěvků 

15. Rozpočtové opatření č. 2 

16. Různé, podněty, rozprava 

17. Usnesení 

18. Závěr 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 1 

VH schvaluje program zasedání. 

 

  

2. INFORMACE O ČINNOSTI MAS BRÁNA BRNĚNSKA 

 

Aktuální informace o činnosti MAS Brána Brněnska přednesla vedoucí pracovnice Bc. Jana 

Šťastná. Přítomným podala základní informace o třech chystaných dotačních výzvách MAS 

Brány Brněnska. Zástupci obcí budou ze strany MAS o dalších konkrétních podmínkách a 

možnostech dotačních výzev včas informování. Tajemník svazku nabídl přítomným součinnost 

Centra společných služeb při případném zpracování žádosti o dotaci. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 
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Usnesení č. 2 

VH bere na vědomí informace o činnosti a připravovaných dotačních výzvách MAS 

Brána Brněnska.  

 

 

3. INFORMACE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MĚÚ IVANČICE 

 

Tajemník svazku předal slovo Ing. Olze Prokopové, vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ 

Ivančice a Bc. Šárce Štěrbové, vedoucí pečovatelské služby Ivančice. Ing. Prokopová 

informovala o aktuální síti sociálních služeb v regionu a jejich oblasti působení. Zároveň se 

obrátila na zástupce obcí se žádostí o spolupráci při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb ORP Ivančice, který musí být vypracován do konce roku 2017. Bc. Šárka 

Štěrbová informovala o přípravě nových smluv zajišťujících výkon pečovatelské služby v 

obcích. Nové smlouvy budou platit od roku 2018.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 3 

VH bere na vědomí informace OSV MěÚ Ivančice.  

 

 

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB (CSS) 

 

Zprávu o činnosti Centra společných služeb za období leden-březen 2017 prezentoval tajemník 

svazku /manažer CSS. Kompletní zpráva o činnosti CSS je součástí přílohy tohoto zápisu. Ke 
zprávě nebyly vzneseny žádné námitky. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 4 

VH bere na vědomí zprávu o činnosti Centra společných služeb.  

 

 

5. NOVÁ KLÍČOVÁ AKTIVITA CSS – „ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK“ 

 

Informace prezentoval tajemník svazku. Svaz měst a obcí rozšířil projekt Centra společných 

služeb (dále jen „CSS“) o novou klíčovou aktivitu, kterou je „Odpovědné zadávání veřejných 

zakázek“. Na základě uzavření dodatku ke smlouvě se SMO vznikne nová pracovní pozice 

Specialista na veřejné zakázky (0,6 úvazku, superhrubá mzda 19.800 Kč). Specialista bude 

zejména zajišťovat proces zadávání veřejných zakázek jak v režimu zákona, tak i mimo něj. 

Úvazek může být přidělen stávajícímu pracovníku CSS, může být zaměstnán nový zaměstnanec 

nebo úvazek může být mezi ně rozdělen. Tato pozice musí být obsazena nejpozději do 30. 

června 2017. V případě vzniku nového pracovního místa bude měsíční spoluúčast DSO zvýšena 

o 2,5 tis. Kč + zákonná výše DPH (celkem tedy 8 tis + zákonná sazba DPH). Dodatek byl 

členům valné hromady zaslán k prostudování.  
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Tajemník svazku předal slovo Mgr. Šlechtovi, expertu pro komunikaci s DSO. Mgr. Šlechta 

doplnil informace k nové pracovní pozici, informoval o změnách a průběhu projektu a pozitivně 

ohodnotil práci CSS Mikroregionu Ivančicko.  

K uvedenému dále bylo diskutováno, zda přijmout nového zaměstnance, či úvazek přidělit 

stávajícímu pracovníkovi CSS. Tajemník k tomu uvedl, že po dohodě s Mgr. Zemanovou, 

specialistkou pro rozvoj Mikroregionu, doporučuje přijmout nového pracovníka, 

kvalifikovaného odborníka s praxí v oblasti zadávání veřejných zakázek, nejlépe se vzděláním 

v právnickém oboru i vzhledem k možným konzultacím případných složitějších právních 

otázek, nejen v oblasti zadávání veřejných zakázek. Mgr. Zemanová se k uvedenému vyjádřila, 

že považuje za vhodnější tuto navrženou variantu zejména vzhledem ke složitosti problematiky 

a nutnosti delšího časového úseku pro studium a získání praxe v oboru. Kvalifikovaný 

pracovník by mohl poskytovat odborné poradenství obcím ihned od uzavření pracovněprávního 

vztahu. Tajemník dále uvedl, že na danou pozici již obdržel životopis od zájemce o pracovní 

pozici, jehož pracovní profil plně odpovídá kvalifikačním požadavkům pro danou pozici. 

Životopis obdrželi členové valné hromady v podkladových materiálech. Schválení výběru 

vhodného kandidáta provede následně správní výbor svazku. 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 5 

VH schvaluje zapojení Centra společných služeb k nové klíčové aktivitě „Odpovědné 

zadávání veřejných zakázek“.  

VH schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 

„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ mezi 

Mikroregionem Ivančicko a Svazem měst a obcí ČR týkající se výše uvedené aktivity.  

VH deleguje správnímu výboru pravomoc provést výběr a schválit uzavření 

pracovněprávního vztahu s vhodným kandidátem na pozici specialista na veřejné 

zakázky, nejpozději do 30.6.2017. 

 

 

6. ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE 

 

Zprávu inventarizační komise přednesla její předsedkyně Ing. Radka Formánková. V 

součinnosti s obcemi bylo provedeno fyzického zjištění stavu majetku umístěného v obcích, 

který je vlastnictvím DSO Mikroregion Ivančicko. V souvislosti s provedenou inventurou 

předsedkyně komise navrhla, aby drobný majetek, který se trvale nachází na území členských 

obcí (např. infotabule), byl postupně převeden do majetku obcí. K přednesené zprávě nebyly 

žádné připomínky. Předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení: 
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

  

Usnesení č. 6 

VH schvaluje zprávu inventarizační komise za rok 2016.  
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7. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016 

 

Tajemník svazku seznámil přítomné s účetní závěrkou za účetní období 2016. Dokumenty byly 

členům valné hromady zaslány k prostudování jako součást podkladů pro zasedání. Předseda 

se zeptal, zda jsou k předloženým materiálům dotazy nebo připomínky. Vzhledem k tomu, že 

k uvedenému nikdo neměl připomínky, nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 7 

VH schvaluje účetní závěrku dle předložených účetních výkazů za rok 2016.  

 

 

8. PARTNERSTVÍ S NADACÍ ČEZ V ROCE 2017, PROJEKT „PODPORA 

SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA A VYBAVENÍ V OBCÍCH MIKROREGIONU 

IVANČICKO“, SCHVÁLENÍ PROJEKTŮ OBCÍ A MIKROREGIONU 

 

Tajemník svazku prezentoval informace ohledně partnerství s Nadací ČEZ v roce 2017. Nadace 

ČEZ vyzvala Mikroregion Ivančicko k předložení žádostí a projektových aktivit na rok 2017. 

Jako název pro tyto letošní aktivity tajemník navrhl „Podpora společenského života a vybavení 

v obcích Mikroregionu Ivančicko“. Na základě usnesení správního výboru z 9.2.2017 obce 

zapojené do projektu předložily své projektové náměty k financování ve výši max. 30.000 Kč 

/ Obec. Návrhem pro využití zbývající částky z příspěvku je zakoupení nového skákacího hradu 

ve výši 100.000 Kč, financování Festivalu Mikroregionu Ivančicko ve výši 40.000 Kč a 

uhrazení povinného auditu projektu ve výši 10.000 Kč. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 8 

VH schvaluje uzavření partnerství s Nadací ČEZ v roce 2017 a podání projektové žádosti 

na akci: „Podpora společenského života a vybavení v obcích Mikroregionu Ivančicko“ v 

celkové výši 450.000 Kč. VH schvaluje obsah projektu, jehož náplní je realizace veřejně 

prospěšných akcí v 10 členských obcích Mikroregionu Ivančicko: Biskoupky, Čučice, 

Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Nová Ves, Nové 

Bránice (výdaje jednotlivých obcí, resp. obcemi pověřených organizátorů akcí max. do 

výše 30.000 Kč) dle přílohy zápisu. VH dále schvaluje využití zbývajících zdrojů 

příspěvku Nadace ČEZ za účelem spolufinancování aktivit: pořízení skákacího hradu 

(100.000 Kč vč. DPH), akce "Festival Mikroregionu Ivančicko" (40.000 Kč) a provedení 

povinného auditu projektu (10.000 Kč).  

 

 

9. PROJEKT „VYHLEDÁVACÍ A PŘÍPRAVNÁ STUDIE PRO CYKLOTRASU 

IVANČICE – DOLNÍ KOUNICE“ 

 

Mgr. Miloš Musil, cyklokoordinátor Mikroregionu Ivančicka a Oslavan, stručně popsal 

problematiku jednotlivých úseků cyklotras v Mikroregionu. Aktuálně nejproblematičtější je 

úsek Ivančice-Dolní Kounice zejména v oblasti Stříbský mlýn. Pro vyhledávací studii této 

cyklotrasy jsou zpracovány podklady.  
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 Tajemník informoval, že na základě pověření správním výborem byla podána žádost o 

dotaci z Jihomoravského kraje na 50% spolufinancování projektu „Vyhledávací a přípravná 

studie pro cyklotrasu Ivančice-Dolní Kounice“. Firma ADOS, Alternativní dopravní studio 

podala na základě výzvy nabídku na zpracování této studie ve výši 108.434 Kč vč. DPH. 

Předložená nabídka včetně návrhu smlouvy o dílo byly zaslány členům valné hromadě 

k prostudování a jsou přílohou zápisu. 
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 9 

VH schvaluje realizaci projektu „Vyhledávací a přípravná studie pro cyklotrasu Ivančice 

–Dolní Kounice“, se spolufinancováním výdajů této akce ve výši 50 % z dotace Programu 

rozvoje venkova Jihomoravského kraje 2017, dotační titul DT6 – Společné integrované 

projekty, spoluúčast vlastních zdrojů ve výši 50 % z rozpočtu DSO. VH na základě 

předložené nabídky uchazeče schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu firmě 

ADOS, Alternativní dopravní studio, Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 9, 602 00 Brno, IČ: 643 

13 743 s cenou 108.434 Kč vč. DPH. Současně VH schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou.  
 

 

10. PROJEKT „ÚDRŽBA CYKLOSTEZKY OSLAVANY-IVANČICE V ROCE 

2017“ 
 

Informace o projektu prezentoval tajemník svazku. Na základě usnesení správního výboru 

z 9.2.2017 byla podaná žádost o dotaci z JMK na údržbu cyklostezky Oslavany-Ivančice. Jedná 

se o totožný projekt, jaký proběhl v roce 2016. Předpokládané výdaje jsou 98.000 Kč, 

spoluúčast z rozpočtu DSO je ve výši 30 %. Zajištění služeb údržby bude opět objednáno u 

Městských lesů Ivančice a oddělení technických služeb Oslavany. 
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 10 

VH schvaluje realizaci projektu „Údržba cyklostezky Oslavany-Ivančice v roce 2017“ se 

spolufinancováním výdajů této akce ve výši 70 % z dotace „Podpora udržování čistoty 

cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v 

roce 2017“, spoluúčast vlastních zdrojů ve výši 30 % z rozpočtu DSO. Celkové 

předpokládané výdaje projektu 98.000 Kč. VH schvaluje objednávku služeb údržby 

cyklostezky Oslavany-Ivančice v úseku na k.ú. města Ivančice u příspěvkové organizace 

Městské lesy Ivančice (IČ: 65268750) a v úseku na k.ú. města Oslavany u města Oslavany 

–oddělení technických služeb (IČ: 00282286). VH dále schvaluje uzavření 

pracovněprávních vztahů s pracovníky údržby čistoty cyklostezky pro období březen–

listopad 2017, celkové mzdové výdaje ve výši 16.000 Kč (součástí výdajů projektu).  

 

 

11. PROJEKT „POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE PRO OPRAVY ASFALTOVÝCH 

POVRCHŮ“ 
  

Informace prezentoval tajemník svazku. CSS provedlo v lednu průzkum zájmu o pořízení 

technologie pro opravu asfaltových povrchů INFRASET do společného majetku Mikroregionu. 

Většina obcí vyjádřila kladné stanovisko. Předpokládaná cena zařízení je 350.000 Kč. Tajemník 
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informoval, že možný zdroj pro spolufinancování této akce je „Individuální dotace hejtmana 

JmK“. Předpokládaná spoluúčast by činila 50.000 Kč. Žádost o dotaci zatím podána nebyla. 
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 11 

VH schvaluje realizaci projektu „Pořízení technologie pro opravy asfaltových povrchů“ 

a podání žádosti o dotaci na spolufinancování v rámci „Individuální dotace hejtmana 

JmK“. Celkové předpokládané výdaje projektu max. 350.000 Kč vč. DPH, žádost o dotaci 

300.000 Kč, předpokládaná spoluúčast z vlastních zdrojů 50.000 Kč. VH dále pověřuje 

správní výbor provést výběrové řízení na dodavatele technologie, přidělit zakázku a 

schválit smlouvu o dílo s vybranou firmou.  
 

12. VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO VEŘEJNOST V OBCÍCH MIKROREGIONU 

V ROCE 2017 
 

Informace prezentoval tajemník svazku. V souvislosti s realizací projektů, které má CSS 

v navrženém zásobníku akcí, Seznámil přítomné s nabídkou spolku i-kompas, z.s. o zajištění 

odborných přednášek pro veřejnost konaných v jednotlivých obcích na témata z oblasti hledání 

zaměstnání a finanční gramotnosti. Při následné debatě se zástupci obcí vyjádřili, že obsahově 

podobná aktivita v obcích ve spolupráci ze SVČ Ivančice již proběhla. Zájem ze strany 

veřejnosti byl převážně pasivní, v důsledku toho tím obcím vznikaly také organizační 

komplikace. Za přínosné by valná hromada považovala spíše pouze individuální konzultační 

aktivity, než organizaci hromadných školení. Zástupci obcí navrhli zaměřit se např. na aktivity 

pro seniory, kterými malé obce nejsou většinou dostatečně pokryty. Mezi návrhy zaznělo 

pořádání výletů pro seniory a přednášek na téma ochrany majetku před podvodným jednáním 

apod. 
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 12 

 

VH odkládá přijetí usnesení k tomuto bodu a současně ukládá Centru společných služeb 

předložit správnímu výboru k projednání aktualizované aktivity týkající se možných 

konzultačně-vzdělávacích činností pro veřejnost a dále možné aktivity pro seniory 

členských obcí DSO. 

 

 

13. MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ S REGIONÁLNÍM PORTÁLEM 

REGIONYBRNĚNSKA.CZ 
 

Informace prezentoval tajemník svazku. Firma BitWave Consulting s.r.o., provozující portál 

www.regionivancicko.cz, oslovila Mikroregion Ivančicko ve věci mediální spolupráce a 

partnerství při propagací akcí konaných na území Mikroregionu Ivančicko. Spolupráce spočívá 

v bezplatné propagaci akce na portálu výměnou za uvádění portálu jako mediálního partnera 

akce. Návrh smlouvy byl členům valné hromady zaslán k prostudování a je součástí přílohy 

tohoto zápisu. 
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 13 

Schvaluje smlouvu o spolupráci –mediální partnerství s firmou BitWave Consulting s.r.o., 

IČ: 24159531 (provozovatel regionálního portálu www.regionivancicko.cz).  

 

 

14. REGIONTOUR 2017 – ZHODNOCENÍ A VÝZVY K ÚHRADÁM 

MIMOŘÁDNÝCH ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 

 

Tajemník svazku prezentoval zprávu o vyhodnocení akce Regiontour 2017 a rekapituloval 

výdaje s touto akcí spojené. Analýzu výdajů členové valné hromady také obdrželi ve svých 

podkladech pro zasedání. Oproti původnímu rozpočtu došlo k navýšení výdajů o 31.000 Kč. 

Důvodem navýšení výdajů bylo zdražení cen za pronájem plochy od firmy Veletrhy Brno a.s. 

oproti předešlému roku a dodatečné požadavky na objednání služeb vznesené na organizační 

schůzi k akci a následně schválené správním výborem svazku.  Tyto výdaje mohou být dokryty 

z rozpočtu Mikroregionu Ivančicko nebo poměrově rozděleny mezi města Ivančice a Oslavany, 

která se na akci nejvíce prezentují. Zástupci dotčených měst vyjádřili kladné stanovisko 

k návrhu, aby tyto výdaje byly pokryty městem Ivančice a Oslavany. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 14 

VH bere na vědomí zprávu o vyhodnocení akce Regiontour 2017 (dále jen „akce“) a 

výdajích realizovaných v souvislosti s expozicí Mikroregionu Ivančicko.  

VH na základě provedené rekapitulace skutečných výdajů spojených s realizací akce 

schvaluje mimořádný členský příspěvek pro město Ivančice ve výši 22.000 Kč a město 

Oslavany ve výši 9.000 Kč na dokrytí navýšených výdajů vzniklých v souvislosti se 

zdražením služeb firmy Veletrhy Brno, a.s. a objednáním dodatečné výstavní plochy. VH 

se obrací na města Ivančice a Oslavany s žádostí o úhradu mimořádného členského 

příspěvku do 30.4.2017. 

 

 

15. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2 

 
Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 2/2017, 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 

 

Usnesení č. 15 

VH projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého návrhu, který je 

přílohou zápisu. 
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16. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

V rámci tohoto bodu prezentoval místostarosta Oslavan Ing. S. Staněk výsledky monitoringu 

návštěvnosti cyklostezky Oslavany-Ivančice. Z monitorovaných cyklostezek v Jihomoravském 

byla na cyklostezce Oslavany-Ivančice naměřena zdaleka nejvyšší průchodnost návštěvníků. 

Dále informoval o majetkoprávní problematice dvou pozemků cyklostezky, při jejichž 

odkoupení vznikla Mikroregionu v důsledku porušení smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze 

strany původních majitelů finanční škoda. V důsledku tohoto jednání bude třeba podniknout 

kroky k vyzvání dotčených osob o náhradu této vzniklé škody. Vzhledem k závažnosti situace 

a vzniklé škodě z rozdílu částek kupních cen, které v důsledku porušení těchto smluv musel 

Mikroregion Ivančicko uhradit navíc, bude nutné vzniklý rozdíl požadovat po tom, kdo škodu 

v důsledku svého jednání v rozporu s uzavřenou smlouvou způsobil. S uvedeným postupem 

souhlasili všichni přítomní členové valné hromady a navrhli přijmout usnesení: 

 

Usnesení č. 16 

VH ukládá správnímu výboru zahájit řešení náhrady vzniklé škody s bývalými vlastníky 

dotčených pozemků pod cyklostezkou Oslavany- Ivančice, které byly odprodány jiným 

zájemcům v rozporu s uzavřenou smlouvou o budoucí kupní smlouvě a v důsledku tohoto 

jednání vznikla Mikroregionu Ivančicko finanční škoda. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

 V rámci bodu „Různé“ byl dále vznesen dotaz na průběh projektu týkajícího se 

domácích kompostérů pro občany Mikroregionu. Tajemník informoval, že podaná žádost 

splnila formální náležitosti a podmínky dotačního programu. Nyní se čeká na konečné 

rozhodnutí, zda tento projekt na dotaci dosáhl či nikoliv. 

Závěrem tohoto bodu starosta obce Hlína pozval přítomné na slavnostní akci konanou 

30.4.2017 k příležitosti 10. výročí rozhledny Vl. Menšíka na Hlíně.  

 

17. 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. 

 

18. ZÁVĚR 

 

Závěrem předseda svazku poděkoval přítomným za účast. Poté 63. valnou hromadu v 18:30 

ukončil. 

 

Hlína, dne 23. března 2017 
 

Zapsal: Zápis ověřil: 

 

 

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

 
předseda správního výboru 

svazku 



10 

 

 

V Ý P I S  U S N E S E N Í  

z 63. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 
MIKROREGION IVANČICKO 

 

63. zasedání valné hromady se konalo dne 23. března 2017 v zasedací místnosti OÚ Hlína 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 informace o činnosti a připravovaných dotačních výzvách MAS Brána 

Brněnska.  

3. Vzala na vědomí informace OSV MěÚ Ivančice.  

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

5. Schválila zapojení Centra společných služeb k nové klíčové aktivitě „Odpovědné zadávání 

veřejných zakázek“.  

Schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 

„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ mezi Mikroregionem 

Ivančicko a Svazem měst a obcí ČR týkající se výše uvedené aktivity.  

Delegovala správnímu výboru pravomoc provést výběr a schválit uzavření pracovněprávního 

vztahu s vhodným kandidátem na pozici specialista na veřejné zakázky, nejpozději do 

30.6.2017.  

6. Schválila zprávu inventarizační komise za rok 2016.  

7. Schválila účetní závěrku dle předložených účetních výkazů za rok 2016.  

8. Schválila uzavření partnerství s Nadací ČEZ v roce 2017 a podání projektové žádosti na akci: 

„Podpora společenského života a vybavení obcí“ v celkové výši 450.000 Kč. VH schvaluje 

obsah projektu, jehož náplní je realizace veřejně prospěšných akcí v 10 členských obcích 

Mikroregionu Ivančicko: Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice, Mělčany, 

Moravské Bránice, Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice (výdaje jednotlivých obcí, resp. 

obcemi pověřených organizátorů akcí max. do výše 30.000 Kč) dle přílohy zápisu. VH dále 

schválila využití zbývajících zdrojů příspěvku Nadace ČEZ za účelem spolufinancování aktivit: 

pořízení skákacího hradu (100.000 Kč vč. DPH), akce "Festival Mikroregionu Ivančicko" 

(40.000 Kč) a provedení povinného auditu projektu (10.000 Kč).  

9. Schválila realizaci projektu „Vyhledávací a přípravná studie pro cyklotrasu Ivančice–Dolní 

Kounice“, se spolufinancováním výdajů této akce ve výši 50 % z dotace Programu rozvoje 

venkova Jihomoravského kraje 2017, dotační titul DT6 –Společné integrované projekty, 

spoluúčast vlastních zdrojů ve výši 50 % z rozpočtu DSO. VH na základě předložené nabídky 

uchazeče schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu firmě ADOS, Alternativní 

dopravní studio, Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 9, 602 00 Brno, IČ: 643 13 743 s cenou 108.434 

Kč vč. DPH. Současně VH schválila smlouvu o dílo s touto firmou.  

10. Schválila realizaci projektu „Údržba cyklostezky Oslavany-Ivančice v roce 2017“ se 

spolufinancováním výdajů této akce ve výši 70 % z dotace „Podpora udržování čistoty 

cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 

2017“, spoluúčast vlastních zdrojů ve výši 30 % z rozpočtu DSO. Celkové předpokládané 
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výdaje projektu 98.000 Kč. VH schválila objednávku služeb údržby cyklostezky Oslavany-

Ivančice v úseku na k.ú. města Ivančice u příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice (IČ: 

65268750) a v úseku na k.ú. města Oslavany u města Oslavany – oddělení technických služeb 

(IČ: 00282286). VH dále schválila uzavření pracovněprávních vztahů s pracovníky údržby 

čistoty cyklostezky pro období březen–listopad 2017, celkové mzdové výdaje ve výši 16.000 

Kč (součástí výdajů projektu).  

11. Schválila realizaci projektu „Pořízení technologie pro opravy asfaltových povrchů“ a 

podání žádosti o dotaci na spolufinancování v rámci „Individuální dotace hejtmana JmK“. 

Celkové předpokládané výdaje projektu max. 350.000 Kč vč. DPH, žádost o dotaci 300.000, 

Kč, předpokládaná spoluúčast z vlastních zdrojů 50.000 Kč. VH dále pověřila správní výbor 

provést výběrové řízení na dodavatele technologie, přidělit zakázku a schválit smlouvu o dílo s 

vybranou firmou.  

12. Odložila přijetí usnesení k tomuto bodu a současně uložila Centru společných služeb 

předložit správnímu výboru k projednání aktualizované aktivity týkající se možných 

konzultačně-vzdělávacích činností pro veřejnost a dále možné aktivity pro seniory členských 

obcí DSO. 

13. Schválila smlouvu o spolupráci – mediální partnerství s firmou BitWave Consulting s.r.o., 

IČ: 24159531 (provozovatel regionálního portálu www.regionivancicko.cz).  

14. Vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení akce Regiontour 2017 (dále jen „akce“) a výdajích 

realizovaných v souvislosti s expozicí Mikroregionu Ivančicko.  

Na základě provedené rekapitulace skutečných výdajů spojených s realizací akce schválila 

mimořádný členský příspěvek pro město Ivančice ve výši 22.000 Kč a město Oslavany ve výši 

9.000 Kč na dokrytí navýšených výdajů vzniklých v souvislosti se zdražením služeb firmy 

Veletrhy Brno, a.s. a objednáním dodatečné výstavní plochy. VH se obrátila na města Ivančice 

a Oslavany s žádostí o úhradu mimořádného členského příspěvku do 30.4.2017. 

15. Projednala a schválila rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého návrhu, který je přílohou 

zápisu. 

16. Uložila správnímu výboru zahájit řešení náhrady vzniklé škody s bývalými vlastníky 

dotčených pozemků pod cyklostezkou Oslavany- Ivančice, které byly odprodány jiným 

zájemcům v rozporu s uzavřenou smlouvou o budoucí kupní smlouvě a v důsledku tohoto 

jednání vznikla Mikroregionu Ivančicko finanční škoda. 

 

 

 

Hlína 23. března 2017 

 

Zapsal: Zápis ověřil: 

 

 

 

 

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

tajemník svazku 
 

předseda správního výboru 

svazku 
 


