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Z   Á   P   I   S 
z 64. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 27. června 2017 (úterý) v16:00 hod. v Moravských Bránicích  

(Hospoda U Zastávky – Moravské Bránice 78) 

 

 

 

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

Michal Hledík, Zdeněk Kališ, Mgr. Miloš Musil, Josef Obršlík, 

Rostislav Štork, Ing. Jan Trecha,  

Omluveni – členové VH: Mgr. Naděžda Chajmová, Martin Jacko, Hana Täuberová 

 

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

 Horák (starosta obce Nová Ves), Ing. Svatopluk Staněk 

 (místostarosta  města Oslavany),  

 

Tajemník:  Ing. Bohumil Smutný 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 
 

1) Zahájení 

2) Informace Centra společných služeb (CSS) 

3) Závěrečný účet za rok 2016 

4) Zpráva kontrolního výboru 

5) Projekt „Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko“ 

6) Podlimitní veřejná zakázka „Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko“ 

7) Schválení mimořádného členského příspěvku pro MAS Brána Brněnska z.s. 

8) Regiontour 2018 

9) Destinační organizace turistické oblasti Brno a okolí 

10) Vydání stolních kalendářů na rok 2018 a záměr pro rok 2019 

11) Různé, podněty, rozprava 

12) Usnesení 

13) Závěr 
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1. ZAHÁJENÍ 

 

Zahájení provedl předseda správního výboru Rostislav Štork.  Přivítal účastníky zasedání a 

konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů valné hromady, a tudíž je valná hromada 

usnášeníschopná.  

 

Schválení a doplnění programu 

Předseda správního výboru přednesl návrh programu. Zeptal se, zda má někdo návrh na 

pozměnění či doplnění. Tajemník svazku Ing. Bohumil Smutný navrhl rozšířit program jednání 

o bod, kterým bude projednána a schválena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na realizaci akce „Pořízení technologie pro opravy asfaltových povrchů 

– INFRASET“ a dále o bod, kterým bude projednáno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

(GDPR) a Rozpočtové opatření č. 5. Další připomínky nebyly, proto předsedající dal hlasovat 

o doplnění programu takto:   

 

Návrh doplněného programu: 

1) Zahájení 

2) Informace Centra společných služeb (CSS) 

3) Závěrečný účet za rok 2016 

4) Zpráva kontrolního výboru 

5) Projekt „Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko“ 

6) Podlimitní veřejná zakázka „Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko“ 

7) Schválení mimořádného členského příspěvku pro MAS Brána Brněnska z.s. 

8) Regiontour 2018 

9) Destinační organizace turistické oblasti Brno a okolí 

10) Vydání stolních kalendářů na rok 2018 a záměr pro rok 2019 

11) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce 

„Pořízení technologie pro opravy asfaltových povrchů – INFRASET“  

12) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

13) Rozpočtové opatření č.5 

14) Různé, podněty, rozprava 

15) Usnesení 

16) Závěr 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 1 

VH schvaluje program zasedání. 
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Určení a schválení ověřovatele zápisu 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Jan Trecha.   

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 1 

 

Usnesení č. 2 

VH schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Jana Trechu. 

 

2. INFORMACE CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB (CSS) 

 

Zprávu o činnosti centra společných služeb prezentoval manažer tajemník svazku. Kompletní 

zpráva o činnosti CSS je součástí přílohy tohoto zápisu.  

Tajemník seznámil přítomné s obsahem analýzy přínosů CSS, která byla vypracována pro 

účely projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce. 

Analýza se zaměřuje na oblast dotačních agend a jejím cílem je doložit výhodnost zajišťování 

této agendy prostřednictvím CSS. Kompletní analýzu členové valné hromady obdrželi 

v podkladových materiálech před konáním valné hromady.  

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.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 3 

VH bere na vědomí informace o činnosti Centra společných služeb (dále jen „CSS“) a 

výstupy z Analýzy přínosů CSS.  

 

3. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 

 

Tajemník svazku informoval, že v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, provedenou zákonem č. 24/2017 Sb. byl návrh závěrečného 

účtu za rok 2016 včetně všech příloh a zprávy o přezkoumání hospodaření řádně zveřejněn, a 

to na pevných i elektronických úředních deskách všech členských obcí. Stručně shrnul 

jednotlivé výstupy závěrečného přezkoumání hospodaření svazku. Mikroregion Ivančicko 

přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2016. K předloženému návrhu Závěrečného účtu nebyly podány žádné 

námitky ani připomínky. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 4 

VH schvaluje závěrečný účet DSO Mikroregionu Ivančicko za rok 2016 s výhradou.  

 

4. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU 

 

Předseda kontrolního výboru Zdeněk Kališ stručně přítomné seznámil s výstupy z jednání 

kontrolního výboru a doložil zápis č. 1/2017 o kontrole provedené za rok 2016 konané dne 21. 
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6. 2017. Kompletní zápis byl rozeslán členům valné hromady v podkladových materiálech. 

K uvedenému neměl nikdo žádné námitky ani připomínky. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 5 

VH bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole za rok 2016.  

 

5. PROJEKT „KOMPOSTÉRY A ŠTĚPKOVAČ PRO OBCE MIKROREGIONU 

IVANČICKO“ 

 

Tajemník svazku informoval o schválení dotace na projekt „Kompostéry a štěpkovač pro obce 

Mikroregionu Ivančicko“. Předložil valné hromadě vzorovou smlouvu o výpůjčce a darování 

uzavíranou mezi Mikroregionem Ivančicko (zastoupeným členskou obcí) a občanem. 

Informoval, že ze strany dotčených měst a obcí je třeba zajistit finanční prostředky ve výši 15% 

spoluúčasti hrazené formou mimořádného členského příspěvku. Výše příspěvku bude 

stanovena pro každou obec na základě množství požadovaných kompostérů a jejich skutečné 

pořizovací ceny dle vítězné nabídky z výběrového řízení a výdajů projektové přípravy projektu. 

Dále předložil návrh smlouvy o spolupráci mezi Mikroregionem Ivančicko a obcemi 

Kupařovice a Senorady, neboť tyto obce nejsou členy svazku. Následně proběhla rozprava 

ohledně možných variant spolufinancování a distribuce kompostérů. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 6 

a) VH schvaluje mimořádný členský příspěvek pro členské obce: Biskoupky, Dolní 

Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Moravské Bránice, Němčičky, Nová Ves, Nové 

Bránice, Oslavany k zajištění prostředků na spolufinancování projektu „Kompostéry a 

štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko“ (dále jen „projekt“) a vyzývá tyto členské 

obce k úhradě do 15.9.2017. Výše mimořádného členského příspěvku bude stanovena 

individuálně pro každou obec ve výši 15 % vztahující se k části rozpočtu projektu pro 

obec na základě výpočtu dle množství požadovaných kompostérů občany obce (resp. obcí 

požadovaným štěpkovačem), skutečné pořizovací ceny plnění předmětu zakázky projektu 

dle vítězné nabídky z výběrového řízení a zahrnutí výdajů projektové přípravy projektu. 

Současně VH ukládá CSS připravit tyto podklady a obeslat obce s výzvou k úhradě.  

 

b) VH schvaluje uzavření vzorových partnerských smluv (jsou přílohou zápisu) o 

spolupráci k poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu obcemi Senorady, 

Kupařovice a vyzývá obce k úhradě požadovaného příspěvku, jehož výše bude stanovená 

stejným způsobem jako pro členské obce uvedeným v usnesení č. 6a).  

 

c) VH schvaluje vzorovou smlouvu o výpůjčce a darování (je přílohou zápisu) uzavíranou 

mezi smluvními stranami půjčitelem Mikroregionem Ivančicko (zastoupeným členskou 

obcí) a vypůjčitelem – občanem. 

 

d) VH se obrací na obce s žádostí o součinnost a spolupráci při distribuci a vůči občanům 

a zajištění nezbytných administrativních úkonů při realizaci projektu dle pokynů CSS.  

 

 



5 

 

6. PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „KOMPOSTÉRY A ŠTĚPKOVAČ PRO 

OBCE MIKROREGIONU IVANČICKO“ 

 

Tajemník svazku předal slovo Mgr. et Mgr. Veronice Maxové, specialistce na veřejné zakázky, 

která přítomné seznámila se zadávací dokumentací na podlimitní veřejnou zakázku na akci 

„Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko“ a s předpokládaným časovým 

harmonogramem a průběhem veřejné zakázky. Kompletní dokumentace byla rozeslána 

v podkladových materiálech na členy valné hromady. 
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

  

Usnesení č. 7 

a) VH schvaluje předloženou zadávací dokumentaci a vyhlášení podlimitní veřejné 

zakázky na akci „Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko“ (dále jen 

"zakázka"). 

 

b) VH schvaluje delegování pravomoci na správní výbor svazku jmenovat komisi pro 

otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a dále schvalovat veškeré úkony související s 

rozhodnutím v předmětném zadávacím řízení zakázky (tj. schválení výběru dodavatele, 

vyloučení uchazečů, zrušení zakázky a případné další nezbytné úkony Zadavatele) vč. 

schválení smlouvy s vítězným dodavatelem. O výsledku výběrového řízení bude valná 

hromada informována na nejbližší schůzi po ukončení zadávacího řízení.  

 

7. SCHVÁLENÍ MIMOŘÁDNÉHO ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU PRO MAS 

BRÁNA BRNĚNSKA Z.S. 

 

Tajemník svazku informoval, že spolek Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. 

Mikroregionu Ivančicko fakturoval členský příspěvek za rok 2017 ve výši 62 064 Kč. Na 

základě této faktury budou členské obce, které poskytly své území MAS Brána Brněnska, 

následně Mikroregionem Ivančicko vyzvány k úhradě mimořádného členského příspěvku, 

jehož výši MAS Brána Brněnska pro jednotlivé obce stanovila dle počtu obyvatel (3 

Kč/obyvatel). Následně proběhla diskuze o významu členství v MAS Brána Brněnska, zástupci 

obcí vyjádřili nespokojenost s vyhlášenými dotačními oblastmi a pravidly dotačních programů. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 8 

Na základě žádosti MAS Brána Brněnska z.s. v souladu se stanovami a rozhodnutím valné 

hromady spolku valná hromada schvaluje úhradu mimořádného členského příspěvku ve 

výši 3 Kč/obyvatele. K úhradě mimořádného členského příspěvku vyzývá obce, které 

poskytly své území MAS Brána Brněnska, tj.: Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, 

Mělčany, Moravské Bránice, Nová Ves, Nové Bránice a Oslavany ve výši stanovené dle 

výpočtu MAS Brána Brněnska z.s. v termínu do 31.07.2017.  

 

8. REGIONTOUR 2018 

 

Informace prezentoval tajemník svazku. Seznámil valnou hromadu s vyjádřenými stanovisky 

měst Ivančice, Oslavany a Dolní Kounice k účasti na akci Regiontour 2018. Na základě jednání 

příslušných orgánů město Ivančice a město Oslavany schválily svou účast na veletrhu, přičemž 
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finanční spoluúčast města Ivančice bude činit 125.000 Kč a města Oslavany 80.000 Kč. 

Předpokládaná spoluúčast Mikroregionu Ivančicko při tomto modelu financování bude cca 

30.000 Kč. Předpokládané výdaje na celou akci činí 235.000 Kč.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 9 

a) VH schvaluje podání závazné přihlášky k účasti na veletrhu Regiontour konaný ve 

dnech 18.01.-21.01.2018 a současně schvaluje úhrady objednané plochy, registračních a 

souvisejících poplatků dle platných cenových podmínek firmy Veletrhy Brno a.s. 

 

b) VH schvaluje mimořádný členský příspěvek pro města Ivančice ve výši 125.000 Kč a 

Oslavany ve výši 80.000 Kč a vyzývá je ke splatnosti v termínech, které budou stanoveny 

předsedou správního výboru v návaznosti na doručených fakturách od firmy Veletrhy 

Brno, a.s. (nejpozději do prosince 2017). Schvaluje předpokládanou spoluúčast 

Mikroregionu Ivančicko na celkových nákladech Regiontour 2018 hrazenou z vlastních 

zdrojů ve výši cca 30.000 Kč.  
 

9. DESTINAČNÍ ORGANIZACE TURISTICKÉ OBLASTI BRNO A OKOLÍ 
 

Tajemník svazku informoval, že se na Mikroregion Ivančicko obrátili zástupci nově vznikající 

destinační organizace Destinace Brněnsko, z.s. se žádostí o projednání možnosti účasti 

Mikroregionu Ivančicko jako člena vznikající destinační organizace pro Brno a okolí. 

Destinační společnost je organizace, která má za úkol zajišťovat koordinaci a kooperaci 

poskytovatelů služeb cestovního ruchu na daném území za účelem efektivnějšího řízení turismu 

v regionu. Valné hromadě byly podány veškeré, v tuto chvíli, dostupné informace ohledně 

vzniku destinační organizace pro Brno a okolí. Bližší informace ohledně podmínek spolupráce, 

fungování a výše spolufinancování této organizace zatím nejsou známé.  
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 10 

VH bere na vědomí informace ohledně záměru založení destinační organizace turistické 

oblasti Brno a okolí - Destinace Brněnsko, z.s. VH vyjadřuje podporu tomuto záměru; 

rozhodnutí ohledně členství v této organizaci bude valnou hromadou projednáno po 

upřesnění podmínek budoucí spolupráce, způsobu zapojení partnerů, fungování a 

spolufinancování organizace.  

 

10. VYDÁNÍ STOLNÍCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2018 A ZÁMĚR PRO ROK 2019 
  

Informace prezentoval tajemník svazku. Otevřel diskuzi ohledně konceptu stolních kalendářů 

pro rok 2018 a 2019. Opět je možné využít nabídku Fotoklubu Ivančice – FotKI, který může 

dodat soubor fotografií, jež budou posléze poskytnuty obcím. Tajemník také informoval o 

nabídce malíře p. Svatopluka Drápala zhotovit kreslené motivy obcí. Vzhledem k rozsahu 

a náročnosti takové práce by použití kreslených obrazů připadalo v úvahu pro kalendář na rok 

2019. Po krátké diskuzi předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení.  
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 
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Usnesení č. 11 

a) VH schvaluje vydání stolních kalendářů MR Ivančicko na rok 2018 (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 2017.  

 

b) VH schvaluje záměr vydat na rok 2019 stolní kalendáře s kreslenými motivy obcí 

objednat pořízení těchto kreseb dle požadavků jednotlivých členských obcí. Cena za 

pořízení všech kreseb pro kalendář nepřekročí 5.000 Kč a bude uhrazena v roce 2018.  

 

11. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO 

KRAJE NA REALIZACI AKCE „POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE PRO OPRAVY 

ASFALTOVÝCH POVRCHŮ – INFRASET“  

 

Tajemník svazku informoval o schválení Individuální dotace z Jihomoravského kraje ve výši 

300.000 Kč na pořízení technologie asfaltových povrchů – Infraset. Valné hromadě byla 

předložena ke schválení vzorová smlouva o poskytnutí dotace z odboru kanceláře hejtmana 

JmK. Po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace může dojít k zahájení výběru dodavatele.  

   
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 12 

VH schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu 

Jihomoravského kraje ve formě dotace na realizaci projektu „Pořízení technologie pro 

opravy asfaltových povrchů – INFRASET“. Současně deleguje správní výbor k provedení 

výběru dodavatele a schválení kupní smlouvy s dodavatelem.  

 

12. OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 

 

Tajemník svazku přítomné informoval o evropském Obecném nařízení o ochranně osobních 

údajů (GDPR), které bude od 25. května 2018 stanovovat nová pravidla pro zpracování 

osobních údajů. V rámci tohoto nařízení jsou obce mimo jiné povinny jmenovat tzv. pověřence 

pro ochranu osobních údajů, který bude dohlížet na zpracování osobních údajů obcí v souladu 

s Nařízením. V této souvislosti vzešel z města Oslavany podnět na možné řešení této otázky 

v rámci Mikroregionu Ivančicko. Po následující diskuzi zástupci obcí pověřili CSS k vytvoření 

návrhu možných variant řešení pro členské obce MRI. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 13 

VH bere na vědomí informace ohledně změn právní úpravy na ochranu osobních údajů a 

ukládá CSS předložit návrh řešení společného postupu pro obce DSO Mikroregionu 

Ivančicko.  
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13. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5 

 
Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 5/2017, 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 9 0 0 

 

Usnesení č. 14 

VH projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého návrhu, který je 

přílohou zápisu. 
 

14. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

V rámci bodu „Různé“ požádal Zdeněk Kališ ostatní zástupce obcí o větší kontrolu a dohled 

nad zapůjčovaným společným majetkem Mikroregionu Ivančicko. Pokud dojde ke zjištění 

závad či poškození majetku, je třeba to bezodkladně nahlásit zaměstnancům CSS. 

Na závěr tajemník svazku poděkoval zástupcům obcí za podporu a účast na akci Festival 

Mikroregionu 2017, zejména pak městu Oslavany za spoluorganizaci a materiální a technické 

zázemí akce. 

 

15. 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. 

 

16. ZÁVĚR 

 

Závěrem předseda svazku poděkoval přítomným za účast, popřál příjemné prožití letních 

měsíců a prázdnin. Poté 64. valnou hromadu v 18:30 ukončil. 

 

V Moravských Bránicích dne 27. června 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Rostislav Š T O R K   Ing. Jan T R E CH A 

předseda správního výboru 

svazku 

 ověřovatel 

 

 

 
Zapsala: Monika Zemanová 
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V Ý P I S  U S N E S E N Í  

z 64. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 
MIKROREGION IVANČICKO 

 

64. zasedání valné hromady se konalo dne 27. června 2017 v Moravských Bránicích (Hospoda 

U Zastávky – Moravské Bránice 78) a zúčastnilo se jej 9 zástupců členských obcí svazku – dle 

prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu. 

 

Valná hromada:  

1) Schválila program zasedání. 

2) Schválila ověřovatele zápisu Ing. Jana Trechu. 

3) Vzala na vědomí informace o činnosti Centra společných služeb (dále jen „CSS“) a výstupy 

z Analýzy přínosů CSS.  

4) Schválila závěrečný účet DSO Mikroregionu Ivančicko za rok 2016 s výhradou.  

5) Vzala na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole za rok 2016.  

6) a) Schválila mimořádný členský příspěvek pro členské obce: Biskoupky, Dolní Kounice, 

Hlína, Ivančice, Ketkovice, Moravské Bránice, Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice, 

Oslavany k zajištění prostředků na spolufinancování projektu „Kompostéry a štěpkovač 

pro obce Mikroregionu Ivančicko“ (dále jen „projekt“) a vyzývá tyto členské obce k úhradě 

do 15.9.2017. Výše mimořádného členského příspěvku bude stanovena individuálně pro 

každou obec ve výši 15 % vztahující se k části rozpočtu projektu pro obec na základě 

výpočtu dle množství požadovaných kompostérů občany obce (resp. obcí požadovaným 

štěpkovačem), skutečné pořizovací ceny plnění předmětu zakázky projektu dle vítězné 

nabídky z výběrového řízení a zahrnutí výdajů projektové přípravy projektu. Současně VH 

uložila CSS připravit tyto podklady a obeslat obce s výzvou k úhradě.  

b)  Schválila uzavření vzorových partnerských smluv (jsou přílohou zápisu) o spolupráci k 

poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu obcemi Senorady, Kupařovice a vyzývá 

obce k úhradě požadovaného příspěvku, jehož výše bude stanovená stejným způsobem 

jako pro členské obce uvedeným v usnesení č. 6a).  

c) Schválila vzorovou smlouvu o výpůjčce a darování (je přílohou zápisu) uzavíranou mezi 

smluvními stranami půjčitelem Mikroregionem Ivančicko (zastoupeným členskou obcí) a 

vypůjčitelem – občanem. 

d)  Obrátila se na obce s žádostí o součinnost a spolupráci při distribuci a vůči občanům a 

zajištění nezbytných administrativních úkonů při realizaci projektu dle pokynů CSS.  

7) a) Schválila předloženou zadávací dokumentaci a vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na 

akci „Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko“ (dále jen "zakázka"). 

b)  Schválila delegování pravomoci na správní výbor svazku jmenovat komisi pro otevírání, 

posouzení a hodnocení nabídek a dále schvalovat veškeré úkony související s rozhodnutím 

v předmětném zadávacím řízení zakázky (tj. schválení výběru dodavatele, vyloučení 

uchazečů, zrušení zakázky a případné další nezbytné úkony Zadavatele) vč. schválení 

smlouvy s vítězným dodavatelem. O výsledku výběrového řízení bude valná hromada 

informována na nejbližší schůzi po ukončení zadávacího řízení.  

8) Na základě žádosti MAS Brána Brněnska z.s. v souladu se stanovami a rozhodnutím valné 

hromady spolku valná hromada schválila úhradu mimořádného členského příspěvku ve 

výši 3 Kč/obyvatele. K úhradě mimořádného členského příspěvku vyzývá obce, které 

poskytly své území MAS Brána Brněnska, tj.: Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, 

Mělčany, Moravské Bránice, Nová Ves, Nové Bránice a Oslavany ve výši stanovené dle 

výpočtu MAS Brána Brněnska z.s. v termínu do 31.07.2017.  

9) a) Schválila podání závazné přihlášky k účasti na veletrhu Regiontour konaný ve dnech 

18.01.-21.01.2018 a současně schvaluje úhrady objednané plochy, registračních a 

souvisejících poplatků dle platných cenových podmínek firmy Veletrhy Brno a.s. 
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b)  Schválila mimořádný členský příspěvek pro města Ivančice ve výši 125.000 Kč a Oslavany 

ve výši 80.000 Kč a vyzývá je ke splatnosti v termínech, které budou stanoveny předsedou 

správního výboru v návaznosti na doručených fakturách od firmy Veletrhy Brno, a.s. 

(nejpozději do prosince 2017). Schválila předpokládanou spoluúčast Mikroregionu 

Ivančicko na celkových nákladech Regiontour 2018 hrazenou z vlastních zdrojů ve výši 

cca 30.000 Kč.  

10) Vzala na vědomí informace ohledně záměru založení destinační organizace turistické 

oblasti Brno a okolí – Destinace Brněnsko, z.s. Vyjádřila podporu tomuto záměru; 

rozhodnutí ohledně členství v této organizaci bude valnou hromadou projednáno po 

upřesnění podmínek budoucí spolupráce, způsobu zapojení partnerů, fungování a 

spolufinancování organizace.  

11) a) Schválila vydání stolních kalendářů MR Ivančicko na rok 2018 (dále jen „kalendáře“). 

Uložila Centru společných služeb zpracovat kalendárium a zajistit fotografické podklady 

(ve spolupráci s občanským sdružením Fotoklub Ivančice - FotKI, IČ: 22877568). Valná 

hromada dále uložila 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 2017.  

b)  Schválila záměr vydat na rok 2019 stolní kalendáře s kreslenými motivy obcí objednat 

pořízení těchto kreseb dle požadavků jednotlivých členských obcí. Cena za pořízení všech 

kreseb pro kalendář nepřekročí 5.000 Kč a bude uhrazena v roce 2018.  

12) Schválila smlouvu o poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu 

Jihomoravského kraje ve formě dotace na realizaci projektu „Pořízení technologie pro 

opravy asfaltových povrchů – INFRASET“. Současně deleguje správní výbor k provedení 

výběru dodavatele a schválení kupní smlouvy s dodavatelem.  

13) Projednala a schválila rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého návrhu, který je přílohou 

zápisu. 

14) VH bere na vědomí informace ohledně změn právní úpravy na ochranu osobních údajů a 

ukládá CSS předložit návrh řešení společného postupu pro obce DSO Mikroregionu 

Ivančicko.  

 

V Moravských Bránicích dne 27. června 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rostislav Š T O R K   Ing. Jan T R E CH A 

předseda správního výboru 

svazku 

 ověřovatel 

 

 

 

 

 

 


