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Z   Á   P   I   S 
z 65. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 17. října 2017 (úterý) v15:00 hod. v Nové Vsi  

(Hospůdka u Františka – Nová Ves 64) 

 

 

 

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

Chajmová, Martin Jacko, Ing. Miroslav Pacholík (zástup za 

Miloše Dostalého), Ing. Svatopluk Staněk (zástup za Mgr. Miloše 

Musila), Rostislav Štork, Ing. Jan Trecha 

 

Omluveni – členové VH: Michal Hledík, Zdeněk Kališ, Josef Obršlík, Hana Täuberová 

 

Hosté (funkce): Ing. Michal Burian, Ph.D. (předseda spolku Brněnsko, z.s.), 

Mgr. Jana Heřmanová (zástupkyně MR Ivančicko v MAS Brána 

 Brněnska), Bc. Oldřich Krištof (zástupce spolku Vlastníci a 

přátelé ketkovského mlýna na řece Oslavě) 

 

Tajemník:  Ing. Bohumil Smutný 

 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 
 

  
1) Zahájení 

2) Prezentace destinační organizace turistické oblasti Brno a okolí 

3) Informace Centra společných služeb(CSS) 

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

5) Návrh společného postupu při řešení problematiky GDPR (ochrany osobních údajů) 

6) Nastavení způsobu využití a obsluhy technologie pro opravy asfaltových povrchů 

INFRASET 

7) Různé, podněty, rozprava 

8) Usnesení 

9) 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. K programu žádné připomínky nebyly, proto předsedající dal hlasovat. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 1 

VH schvaluje program zasedání. 

 

Určení a schválení ověřovatele zápisu 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Svatopluk Staněk.   

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 7 0 1 

 

Usnesení č. 2 

VH schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Svatopluka Staňka. 

 

 

2. PREZENTACE DESTINAČNÍ ORGANIZACE TURISTICKÉ OBLASTI BRNO 

A OKOLÍ 

 

Informace k tomuto bodu prezentoval Ing. Michal Burian, předseda spolku Brněnsko, s.z. 

Organizace má za úkol zajišťovat koordinaci a kooperaci poskytovatelů služeb cestovního 

ruchu v Brně a okolí za účelem efektivnějšího řízení turismu a přispívat tak k rozvoji cestovního 

ruchu v regionu. Ing. Burian také informoval o možnostech a podmínkách členství 

Mikroregionu Ivančicko ve spolku. Roční členský příspěvek bude činit 1 Kč/obyvatel. Manažer 

svazku se obrátil na zástupce obcí s žádostí, aby členství jejich obce nejdříve projednali na 

svých zastupitelstvech. Poté bude možné projednat členství Mikroregionu Ivančicko a zvolit 

způsob financování členského příspěvku.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 3 

VH bere na vědomí informace zástupce Brněnsko, z.s. ohledně vzniku destinační 

organizace turistické oblasti Brno a okolí. VH se obrací se na příslušné orgány 

jednotlivých členských měst a obcí k projednání možného přistoupení Mikroregionu 

Ivančicko k této organizaci za účelem možnosti vyjádření stanoviska nejpozději na konání 

příští valné hromady Mikroregionu Ivančicko (19. 12. 2017).  
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3. INFORMACE CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB(CSS) 

 

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

činnosti CSS je součástí přílohy zápisu.  

V rámci tohoto bodu předal tajemník slovo Bc. Oldřichu Krištofovi, jednateli spolku 

Vlastníci a přátelé ketkovského mlýna na řece Oslavě, z.s., který se na Mikroregion Ivančicko 

obrátil ve věci možné spolupráce při realizaci projektu „Ketkovský mlýn“, jehož cílem je 

záchrana a obnova Ketkovského mlýna. Záměrem spolku je převedení objektu na Mikroregion 

Ivančicko, který by poté byl nositelem projektu a žadatelem a příjemcem dotačních prostředků 

na obnovu mlýna. Tajemník svazku navrhl, aby před dalším jednáním byl nejdříve k této věci 

zjištěn postoj Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a aby se počkalo na případné přistoupení 

obce Senorady k Mikroregionu Ivančicko, neboť objekt přiléhá také ke katastru této obce. 

Ohledně přistoupení obce Senorady k DSO již proběhlo se starostou obce jednání.    

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 4 

VH bere na vědomí informace Centra společných služeb (dále jen „CSS“) a jednání s obcí 

Senorady ohledně možného přistoupení k DSO od 1.1.2018. VH dále bere na vědomí 

informace ohledně projektu „Ketkovský mlýn“ a ukládá CSS zjistit informace ohledně 

dotačních možností.  

 

 

4. PROJEKT „KOMPOSTÉRY A ŠTĚPKOVAČ PRO OBCE MIKROREGIONU 

IVANČICKO“ 

 

Tajemník svazku informoval VH o průběhu a výsledcích zadávacího řízení veřejné zakázky 

k projektu „Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko“.  Dne 18. 9. 2017 na 

základě doporučení hodnotící komise schválil správní výbor přidělení I. části zakázky 

(kompostéry) firmě MEVA – BRNO, s.r.o., IČ: 63471892 za cenu 2.112.660 Kč vč. DPH a 

přidělení II. části zakázky (štěpkovač) firmě HITL, s.r.o., IČ: 25321785 za cenu 370.018 Kč 

vč. DPH. Návrh kupní smlouvy obdrželi členové valné hromady k prostudování předem v 

podkladových materiálech pro dnešní zasedání. K uvedenému bodu neměl nikdo žádné náměty, 

předseda proto nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 5 

VH bere na vědomí informace správního výboru ohledně výsledku zadávacího řízení 

podlimitní veřejné zakázky „Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko“. 

VH schvaluje návrh kupní smlouvy mezi Mikroregionem Ivančicko a společností MEVA 

– BRNO, s.r.o., 24. dubna 428, 664 43 Želešice, IČ: 63471892 na dodávku kompostérů za 

cenu 2.112.660 Kč vč. DPH a návrh kupní smlouvy mezi Mikroregionem Ivančicko a 

společností HITL, s.r.o., Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 25321785 na 

dodávku štěpkovače za cenu 370.018 Kč vč. DPH.  
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5. NÁVRH SPOLEČNÉHO POSTUPU PŘI ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY GDPR 

(OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ) 

 

Tajemník informoval, že CSS se již začalo zabývat nařízením GDPR (nařízením EU o ochraně 

osobních údajů platným od 25. 5. 2018) a možným společným postupem při zavádění pravidel 

GDPR do praxe. V případě společného postupu by Mikroregion Ivančicko zajistil 

administrativní a metodickou podporu obcím I. a II. typu při provádění povinností, které 

z GDPR vyplývají a zajistil by pro obce činnost pověřence. Cílem tohoto postupu je snížení 

administrativní zátěže obcí a dosáhnutí finančních úspor.  Dále tajemník informoval, že dne 3. 

11. 2017 proběhne k tématu GDPR metodické shromáždění, kterého se mohou nezávazně 

zúčastnit všichni zájemci z řad obecních úřadů i školských zařízení, kterých se problematika 

také týká. Na závěr se tajemník obrátil na zástupce obcí s prosbou, aby případné zapojení obce 

do společného postupu řešení této problematiky projednali příslušnými orgány jejich obce a své 

rozhodnutí o zapojení či nezapojení oznámili do konání příští valné hromady Mikroregionu, tj. 

do 19. 12. 2017.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 6 

VH schvaluje společný postup řešení problematiky GDPR v rámci Mikroregionu 

Ivančicko pro členské obce I. a II. typu a ukládá CSS realizovat potřebné aktivity vedoucí 

k zajištění informování obcí, provedení vstupních analýz a aktivity vedoucí k zajištění 

společné služby Pověřence ochrany osobních údajů. VH se obrací na tyto členské obce s 

žádostí o schválení zapojení do tohoto společného postupu příslušnými orgány obcí a 

zajištění financování formou mimořádných členských příspěvků, jejichž výše bude 

jednotlivým obcím stanovena dle skutečných výdajů souvisejících s řešením problematiky 

GDPR. Termín pro možné zapojení obcí do 19.12.2017.  

 

 

6. NASTAVENÍ ZPŮSOBU VYUŽITÍ A OBSLUHY TECHNOLOGIE PRO 

OPRAVY ASFALTOVÝCH POVRCHŮ INFRASET 

 

Tajemník svazku informoval, že dodavatel zakoupené technologie Infraset je připraven zařízení 

Mikroregionu Ivančicko předat a zaškolit pracovníky k jeho obsluze. Se zástupci obce Nová Ves 

již proběhlo jednání ohledně skladování zařízení, souhlasili, že je pro tento účel možné využít 

nové skladovací prostory obce. Dále tajemník otevřel diskuzi ohledně nastavení způsobu využití 

a obsluhy technologie, zejména je třeba vyřešit otázku nákupu materiálu, dopravy, obsluhy a 

mzdových nákladů. Po proběhlé diskuzi nechal předseda svazku hlasovat.    
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

  

Usnesení č. 7 

VH schvaluje nastavení způsobu využití a obsluhy technologie pro opravy asfaltových 

povrchů INFRASET a ukládá CSS vypracovat směrnici upravující používání a kalkulaci 

cen pro členské obce DSO.  
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7. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

V rámci tohoto bodu předal tajemník slovo Mgr. Janě Heřmanové, zástupkyni MR Ivančicko 

v MAS Brána Brněnska, která valnou hromadu informovala o aktuální činnosti MAS Brána 

Brněnska a jejich nově vypsaných dotačních výzvách.  

 

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 předseda svazku poděkoval přítomným za účast a poté 65. valnou hromadu v 18:00 

ukončil. 

 

V Nové Vsi dne 17. října 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Rostislav Š T O R K   Ing. Svatopluk STANĚK  

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 65. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 
MIKROREGION IVANČICKO 

 

65. zasedání valné hromady se konalo dne 17. října 2017 v Nové Vsi (Hospůdka U Františka – 

Nová Ves 64) a zúčastnilo se jej 8 zástupců členských obcí svazku – dle prezenční listiny, která 

je nedílnou součástí zápisu. 

 

Valná hromada:  

1) Schválila program zasedání.  

2) Schválila ověřovatele zápisu Ing. Svatopluka Staňka. 

1) Vzala na vědomí informace zástupce Destinace Brněnsko, z.s. ohledně vzniku destinační 

organizace turistické oblasti Brno a okolí. VH se obrátila na příslušné orgány jednotlivých 

členských měst a obcí k projednání možného přistoupení Mikroregionu Ivančicko k této 

organizaci za účelem možnosti vyjádření stanoviska nejpozději na konání příští valné 

hromady Mikroregionu Ivančicko (19. 12. 2017).  

2) Vzala na vědomí informace Centra společných služeb (dále jen „CSS“) a jednání s obcí 

Senorady ohledně možného přistoupení k DSO od 1. 1. 2018. VH dále vzala na vědomí 

informace ohledně projektu „Ketkovský mlýn“ a ukládá CSS zjistit informace ohledně 

dotačních možností.  

3) VH bere na vědomí informace správního výboru ohledně výsledku zadávacího řízení 

podlimitní veřejné zakázky „Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko“. 

VH schvaluje návrh kupní smlouvy mezi Mikroregionem Ivančicko a společností MEVA – 

BRNO, s.r.o., 24. dubna 428, 664 43 Želešice, IČ: 63471892 na dodávku kompostérů za 

cenu 2.112.660 Kč vč. DPH a návrh kupní smlouvy mezi Mikroregionem Ivančicko a 

společností HITL, s.r.o., Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 25321785 na dodávku 

štěpkovače za cenu 370.018 Kč vč. DPH.  

4) VH schvaluje společný postup řešení problematiky GDPR v rámci Mikroregionu Ivančicko 

pro členské obce I. a II. typu a ukládá CSS realizovat potřebné aktivity vedoucí k zajištění 

informování obcí, provedení vstupních analýz a aktivity vedoucí k zajištění společné služby 

Pověřence ochrany osobních údajů. VH se obrací na tyto členské obce s žádostí o schválení 

zapojení do tohoto společného postupu příslušnými orgány obcí a zajištění financování 

formou mimořádných členských příspěvků, jejichž výše bude jednotlivým obcím stanovena 

dle skutečných výdajů souvisejících s řešením problematiky GDPR. Termín pro možné 

zapojení obcí do 19.12.2017.  

5) VH schválila nastavení způsobu využití a obsluhy technologie pro opravy asfaltových 

povrchů INFRASET a uložila CSS vypracovat směrnici upravující používání a kalkulaci cen 

pro členské obce DSO.  

 

V Nové Vsi dne 17. října 2017 

 

 

 

Rostislav Š T O R K   Ing. Svatopluk STANĚK  

předseda správního výboru 

svazku 

 ověřovatel 

 


