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Z   Á   P   I   S 
z 66. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 19. prosince 2017 (úterý) v 15.30 hod. v Ivančicích  

 v budově Střediska volného času Ivančice (Zemědělská ulice 2, 664 91 Ivančice) 
 

 

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

Chajmová, Zdeněk Kališ, Mgr. Miloš Musil, Josef Obršlík, 

Ing. Miroslav Pacholík, Rostislav Štork, Ing. Jan Trecha 

 

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

 

Hosté (funkce): Milan Buček (starosta města Ivančice), Mgr. Václav Dokoupil 

(manažer MAS Brána Brněnska), Ing. Kamil Ferda (starosta obce 

Moravské Bránice), Jana Heřmanová (zástupkyně MRI v MAS 

Brána Brněnska), Ladislav Horák (starosta obce Nová Ves), 

Ing. Michaela Košvicová (vedoucí MAS Brána Brněnska), 

Jaroslav Sojka (místostarosta města Oslavany), Ing. Svatopluk 

Staněk (místostarosta města Oslavany), Mgr. Jaroslav Šlechta 

(expert pro komunikaci v území) 

 

Tajemník:  Ing. Bohumil Smutný 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

 Návrh programu zasedání 

1) Zahájení 

2) Informace zástupců MAS Brána Brněnska  

3) Setkání starostů DSO v rámci projektu posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce – Centra společných služeb 

4) Přistoupení obce Senorady k DSO Mikroregionu Ivančicko 

• Schválení přijetí obce za řádného člena DSO 

• Dodatek ke Smlouvě o vytvoření DSO 

• Návrh na úpravu stanov DSO 

5) Řádný členský příspěvek Mikroregionu Ivančicko na rok 2018 

6) Návrh rozpočtu na rok 2018 a výhled rozpočtu 2019-2021 

7) Plán inventur, ustanovení inventarizační komise a odpisový plán majetku 

8) Zpráva kontrolního výboru 

9) Společný postup při řešení problematiky GDPR (ochrany osobních údajů) 

10) Cyklostezka Ivančice-Dolní Kounice 

11) Destinační organizace turistické oblasti Brno a okolí 
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12) Rozpočtové opatření č.11/2017 

13) Různé, podněty a rozprava 

14) Usnesení 

15) Závěr 

 

 

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 svazku přednesl návrh programu a zároveň navrhl rozšířit program jednání o bod č. 

13 - Prohlášení ohledně realizace projektu MAP II. Tajemník svazku Ing. Bohumil Smutný 

požádal o doplnění programu o bod č. 14 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při 

realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, o bod 

č. 15 - „Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 13.11.2017“ a o změnu pořadí bodů tak, aby byl na 

základě požadavku dosavadní bod č. 2 projednán jako bod č. 3 a opačně.  

 

Návrh pozměněného programu: 

1. Zahájení 

2. Setkání starostů DSO v rámci projektu posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce – Centra společných služeb 

3. Informace zástupců MAS Brána Brněnska  

4. Přistoupení obce Senorady k DSO Mikroregionu Ivančicko 

• Schválení přijetí obce za řádného člena DSO 

• Dodatek ke Smlouvě o vytvoření DSO 

• Návrh na úpravu stanov DSO 

5. Řádný členský příspěvek Mikroregionu Ivančicko na rok 2018 

6. Návrh rozpočtu na rok 2018 a výhled rozpočtu 2019-2021 

7. Plán inventur, ustanovení inventarizační komise a odpisový plán majetku 

8. Zpráva kontrolního výboru 

9. Společný postup při řešení problematiky GDPR (ochrany osobních údajů) 

10. Cyklostezka Ivančice-Dolní Kounice 

11. Destinační organizace turistické oblasti Brno a okolí 

12. Rozpočtové opatření č.11/2017 

13. Prohlášení ohledně realizace projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II 

(MAP II) 

14. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování 

administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ 

15. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 13.11.2017 

16. Různé, podněty a rozprava 

17. Usnesení 

18. Závěr 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 



3 

 

Usnesení č. 1a 

VH schvaluje program zasedání. 

 

Určení a schválení ověřovatele zápisu 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Svatopluk Staněk   

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 1b 

VH schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Svatopluka Staňka. 

 

 

2. SETKÁNÍ STAROSTŮ DSO V RÁMCI PROJEKTU POSILOVÁNÍ 

ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY OBCÍ NA BÁZI MEZIOBECNÍ 

SPOLUPRÁCE – CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

Zprávu o činnosti Centra společných služeb prezentoval manažer a tajemník svazku Ing. 

Bohumil Smutný. Kompletní zpráva o činnosti CSS je součástí přílohy tohoto zápisu.  

Následně tajemník svazku předal slovo Mgr. Jaroslavu Šlechtovi, koordinátorovi SMO 

pro projekt Centra společných služeb, který podal přítomným aktuální informace k projektu, 

informoval o aktuální metodické podpoře k problematice GDPR ze strany SMO a o novém 

dodatku ke smlouvě o spolupráci, který se týká navýšení mezd zaměstnanců CSS. Na závěr 

pozitivně zhodnotil práci a činnost CSS Mikroregionu Ivančicko. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 2 

VH bere na vědomí zprávu o činnosti Centra společných služeb.  

 

 

3. INFORMACE ZÁSTUPCŮ MAS BRÁNA BRNĚNSKA  

Předseda svazku přivítal zástupce MAS Brány Brněnska, z.s. Mgr. Václava Dokoupila a 

Ing. Michaelu Košvicovou a vyzval je, aby prezentovali aktuální informace o činnosti MAS. 

Manažeři poskytli upřesňující informace o uskutečněných projektech MAS i o všech aktuálních 

i připravovaných dotačních výzvách. Vyzvali zástupce obcí, aby se neváhali na pracovníky 

MAS Brány Brněnska obracet při jakýchkoliv procedurálních otázkách při vyřizování žádosti 

o dotaci.   

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 3 

VH bere na vědomí informaci zástupců MAS Brána Brněnska, z.s. 

 

4. PŘISTOUPENÍ OBCE SENORADY K DSO MIKROREGIONU IVANČICKO 

• schválení přijetí obce za řádného člena DSO 

• dodatek ke smlouvě o vytvoření DSO 

• návrh na úpravu stanov DSO 
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Tajemník svazku uvedl, že zastupitelstvo obce Senorady schválilo dne 16.11.2017 přistoupení 

obce do DSO Mikroregion Ivančicko. Zároveň obec zaslala žádost o přistoupení. Bylo 

navrženo, aby členství obce započalo dnem 1.1.2018. Dále bylo navrženo, aby obci Senorady 

byl stanoven vstupní poplatek ve stejné výši jako dříve přistupujícím obcím ve výši 5 

Kč/obyvatel. Přistoupení nové obce je třeba zohlednit v dodatku ke Smlouvě o vytvoření DSO 

Mikroregionu Ivančicko. Návrh dodatku č. 5 byl valné hromadě předložen. Zároveň s dodatkem 

tajemník předložil návrh na úpravu stanov. K uvedenému neměl nikdo připomínky ani námitky. 

Předseda proto nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 4 

a) VH schvaluje přistoupení obce Senorady k DSO Mikroregion Ivančicko. VH stanovuje 

obci Senorady vstupní poplatek ve výši 5 Kč na obyvatele (dle počtu obyvatel k 1.1.2018) 

splatný v řádném termínu pro úhradu členských příspěvků na rok 2018. 

b) VH schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vytvoření DSO MR Ivančicko. 

c) VH schvaluje předložený návrh na úpravu Stanov DSO Mikroregion Ivančicko – čl. II. 

bod 3. rozšíření členů svazů o obec Senorady.  

 

 

5. ŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK MIKROREGIONU IVANČICKO NA ROK 

2018 

Předseda svazku informoval, že na základě projednávání dne 27.11.2017 správní výbor 

doporučuje VH schválení řádného členského příspěvku ve stejné výši jako v předchozím roce, 

a to ve výši 20 Kč/obyvatel. Následně proběhla diskuze o činnosti Mikroregionu Ivančicko a 

důvodech vedoucích k možnému navýšení členského příspěvku na rok 2019. Po diskuzi nechal 

předseda svazku hlasovat o návrhu usnesení. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 5 

VH schvaluje řádný členský příspěvek na rok 2018 ve výši 20 Kč na občana a stanovuje 

termín úhrady nejpozději do 31.3.2018. 

 

 

6. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 A VÝHLED ROZPOČTU 2019-2021 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2018 a dále rozpočtovým výhledem na 

roky 2019-2021 dle přílohy. Návrh rozpočtu byl ve stanovené lhůtě vyvěšen na kamenných a 

elektronických úředních deskách členských obcí. K rozpočtu nevznesl nikdo žádné námitky ani 

připomínky. Předseda proto nechal o rozpočtu a rozpočtovém výhledu hlasovat. 
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

  

Usnesení č. 6 

VH schvaluje rozpočet Mikroregionu na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019-2021 

dle předloženého návrhu. 
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7. PLÁN INVENTUR, USTANOVENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE A 

ODPISOVÝ PLÁN MAJETKU 

Tajemník svazku seznámil valnou hromadu s navrženým plánem inventur a vyzval přítomné 

k ustanovení inventarizační komise, jejíž členové budou pověřeni úkoly provedení fyzické a 

dokladové inventury. Navrženi byli Ing. Radka Formánková jako předsedkyně komise, jako 

další členové Mgr. Josef Benda a Martin Hledík. K návrhům neměl nikdo námitky, proto 

předseda svazku nechal hlasovat. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 7 

VH schvaluje plán provedení inventur a složení inventarizační komise dle předloženého 

návrhu. Členové: Ing. Radka Formánková (předsedkyně komise), Mgr. Josef Benda, 

Michal Hledík. VH se dále obrací na členské obce o poskytnutí součinnosti při fyzickém 

zjištění stavu majetku umístěného v obcích, který je vlastnictvím DSO Mikroregion 

Ivančicko. VH dále schvaluje odpisový plán majetku. 

 

 

8. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU 

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

výboru a doložil zápis č. KV-2017-01 o kontrole provedené za 1. pololetí 2017 konané dne 

12. 9. 2017, při kontrole výbor neshledal žádné chyby či nedostatky. K uvedenému neměl nikdo 

žádné námitky ani připomínky. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 8 

VH bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 12. 9. 2017 za provedenou kontrolu 

činnosti a hospodaření DSO v 1. pololetí 2017 

 

 

9. SPOLEČNÝ POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY GDPR (OCHRANY 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ) 

Informace prezentoval tajemník svazku. Svaz měst a obcí ČR dále pracuje na přípravě 

společného postupu a metodice řešení. V současné době byly obcím prostřednictvím CSS 

poskytnuty první metodické pokyny pro provádění jednotlivých úkolů v oblasti GDPR, které 

mohou začít zpracovávat samy obce. Ze strany SMO ČR se stále čeká na odpověď v otázce 

pověřence osobních údajů a toho, kdo jej bude vykonávat. V případě, že pověřenec nebude 

zajištěn ze strany SMO ČR, bude i tak pravděpodobně ekonomicky výhodnější sdílení jednoho 

společného pověřence v rámci Mikroregionu Ivančicko. 
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 9 

VH bere na vědomí informace ohledně přípravy společného postupu při řešení 

problematiky GDPR (ochrany osobních údajů).  
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10. CYKLOSTEZKA IVANČICE-DOLNÍ KOUNICE 

Tajemník svazku informoval o dosavadních i plánovaných krocích při akci „Cyklostezka 

Ivančice-Dolní Kounice“. Dne 10.11.2017 proběhlo v Moravských Bránicích jednání, kde se 

v návaznosti na provedenou vyhledávací studii řešil další společný postup. Příští pracovní 

schůzka proběhne již za přítomnosti všech dotčených orgánů. Zástupcům obcí byl k revizi 

zaslán návrh smlouvy o partnerství k tomuto projektu. Dále je třeba vytvořit odbornou pracovní 

skupinu k projektu. Do pracovní skupiny byli navrženi: Mgr. Miloš Musil, Ing. Svatopluk 

Staněk, Ing. Radka Formánková, Ing. Kamil Ferda a Jaroslav Sojka.  
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 10 

a) VH schvaluje navržený výběr optimálního vedení budoucí cyklostezky Ivančice-Dolní 

Kounice dle vypracované Studie proveditelnosti cyklistické trasy Ivančice-Dolní Kounice 

(07/2017, číslo zakázky 17_013) od projektanta Ing. Adolfa Jebavého, IČ: 64313743, 

Františkánská 6, 602 00 Brno.  

b) VH jmenuje odbornou pracovní skupinu, pro realizaci projektu „Cyklostezka 

Ivančice-Dolní Kounice“ (dále jen „pracovní skupina“). Členy pracovní skupiny jsou 

jmenováni: Mgr. Miloš Musil, Ing. Svatopluk Staněk, Ing. Radka Formánková, Ing. 

Kamil Ferda, Jaroslav Sojka. Pracovní skupina je zřízena pro rok 2018. VH ukládá 

pracovní skupině v souvislosti s projektem "Cyklostezka Ivančice-Dolní Kounice" (dále 

jen "projekt") realizovat zejména následující činnosti: - koordinovat jednotlivé aktivity a 

činnosti při přípravě projektu a jednotlivých stupňů projektové dokumentace, - jednat 

jménem Mikroregionu Ivančicko s dotčenými orgány veřejné správy, - organizovat 

potřebná pracovní jednání s externími subjekty s cílem dosáhnout pokroku při realizaci 

projektu, - shromažďovat náměty, připomínky k realizaci projektu a navrhovat podklady 

k projednání správním výborem resp. valnou hromadou DSO, - hájit oprávněné zájmy 

DSO a dotčených členských obcí, - průběžně (nejméně 2x ročně) informovat o své činnosti 

příslušné orgány DSO (správní výbor, kontrolní výbor, valná hromada), - se souhlasem 

správního výboru DSO provádět další potřebné činnosti ve prospěch projektu zde 

neuvedené. 

c) VH pověřuje správní výbor DSO provedením a schválením veškerých úkonů 

souvisejících s veřejnou zakázkou na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro 

vydání územního rozhodnutí, pro vydání stavebního povolení, pro provádění stavby 

projektu „Cyklostezka Ivančice-Dolní Kounice“. 

D) VH se obrací na zastupitelstva obcí Ivančice, Dolní Kounice a Moravské Bránice se 

žádostí o projednání návrhu Smlouvy o partnerství k projektu cyklostezka Ivančice-Dolní 

Kounice.   

 

 

11. DESTINAČNÍ ORGANIZACE TURISTICKÉ OBLASTI BRNO A OKOLÍ 

Informace prezentoval tajemník svazku. Vzhledem k tomu, že ještě nedošlo příslušnými orgány 

všech členských obcí k projednání jejich možného přistoupení k destinační turistické 

společnosti Brněnsko, z.s., není možné v tuto chvíli rozhodnout, zda se obce, které budou mít 

o vstup zájem, připojí k destinaci samostatně či v případě většinového zájmu prostřednictvím 

Mikroregionu Ivančicko. Z toho důvodu bylo přistoupeno k hlasování o odložení tohoto bodu 

programu na příští valnou hromadu.    
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 11 

VH odkládá projednání bodu č. 11 na příští valnou hromadu. 

 

 

12. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.11/2017 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 11/2017, které se týká úprav 

položek schváleného rozpočtu MR Ivančicko o částky uvedené v příloze zápisu. K návrhu 

neměl nikdo připomínky ani dotazy. Zároveň byla VH informována o všech rozpočtových 

opatřeních, která byla v tomto roce schválena správním výborem. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 12 

VH schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017, které je přílohou zápisu. VH dále bere na 

vědomí rozpočtová opatření č. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 provedená v roce 2017 správním 

výborem. 

 

 

13. PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ REALIZACE PROJEKTU MÍSTNÍHO AKČNÍHO 

PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II (MAP II) 

Tajemník svazku informoval, že město Ivančice se na MRI obrátilo se žádostí o souhlas ohledně 

realizace projektu MAP II (Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II) a požádal Mgr. Janu 

Heřmanovou, zástupkyni MRI v MAS Brána Brněnska a ředitelku SVČ Ivančice, o sdělení více 

informací k tomuto projektu. Cílem projektu je vytvořit podmínky a rozvíjet aktivní spolupráci 

místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Ivančice. Podpisem 

tohoto prohlášení bude Mikroregion Ivančicko souhlasit, aby se žadatelem projektu MAP II 

realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání stalo Město 

Ivančice. 

 

Usnesení č. 13 

VH souhlasí s podpisem Prohlášení žadatele (řešitele) projektu Místního akčního plánu 

rozvoje vzdělávání II (MAP II), kterým Mikroregion Ivančicko souhlasí, aby se žadatelem 

projektu MAP II realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání stalo Město Ivančice.  

 

 

14. DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI 

REALIZACI PROJEKTU „POSILOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY 

OBCÍ NA BÁZI MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE“ 

Informace prezentoval tajemník svazku. SMO ČR informoval, že v návaznosti na navýšení 

minimální mzdy od 1.1.2018 je možnost navýšit i poskytovaný finanční příspěvek na mzdy 

pracovníků svazků zapojených do projektu Center společných služeb. K navýšení dojde na 

základě přijetí dodatku č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování 

administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. Při uzavření tohoto dodatku 

nevzniká Mikroregionu Ivančicko navýšení finanční spoluúčasti. 
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Usnesení č. 14 

VH schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 

„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ ze dne 

22.6.2016. 

 

 

15. DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 13.11.2017 

Tajemník svazku informoval, že ze strany OPŽP prozatím doposud nebylo vydáno 

aktualizované Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Kompostéry a štěpkovač pro obce 

Mikroregionu Ivančicko“. Mikroregion Ivančicko proto stále nedisponuje dostatečnými 

finančními prostředky k tomu, aby mohl plnit závazky financování kompostérů vůči dodavateli. 

Tajemník proto navrhuje předběžně schválit Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 13.11.2017 

uzvařené s firmou MEVA BRNO, s.r.o., kterým dojde k prodloužení termínu plnění do 

28.2.2018. 

 
   ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 15 

VH schvaluje návrh dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 13.11.2017, kterým dochází k 

prodloužení termínu plnění  do 28.2.2018. 

 

 

16. RŮZNÉ, PODNĚTY A ROZPRAVA 

Předseda svazku požádal tajemníka o informace ohledně příprav Mikroregionu Ivančicko na 

akci Regiontour 2018. Tajemník svazku informoval, že firma Ing. Jan Příhoda, reklamní 

agentura GONG, které byla zakázka správním výborem přidělena, již pracuje na přípravě 

expozice. Městům Ivančice a Oslavany byly zaslány výzvy k úhradě příspěvku na tuto akci.  

 

Mgr. Veronika Maxová, specialista pro veřejné zakázky, oslovila VH, aby se obce a jejich 

příspěvkové organizace na ni neváhali více obracet v problematice veřejných zakázek. 

 

Zdeněk Kališ, starosta obce Nové Bránice, se na přítomné obrátil s požadavkem na větší 

kontrolu a péči nad zapůjčovaným sdíleným majetkem, který bývá po zapůjčení některými 

organizacemi často předáván v nevyhovujícím stavu.  

 
   ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 16 

VH bere na vědomí informace o průběhu příprav a výdajích spojených s prezentací 

Mikroregionu Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2018. 

V návaznosti na usnesení č. 8b/VH64 ze dne 27.6.2017 schvaluje provedení úhrady 

mimořádného členského příspěvku města Ivančice ve výši 125.000 Kč v termínu 

nejpozději do 15.1.2018. 
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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 a popřál příjemné prožití vánočních 

svátků. Poté 66. valnou hromadu v 17:55 ukončil. 

 

V Ivančicích dne 19. prosince 2017 

 

 

 

 

 

 

Rostislav Š T O R K   Ing. Svatopluk S T A N Ě K 

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 66. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 
MIKROREGION IVANČICKO 

 

66. zasedání valné hromady se konalo dne 19. prosince v Ivančicích (Středisko volného času 

Ivančice, Zemědělská 2, Ivančice) a zúčastnilo se jej 9 zástupců členských obcí svazku – dle 

prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu. 

 

Valná hromada:  

1) a) Schválila program zasedání. 

b) Schválila ověřovatele zápisu Ing. Svatopluka Staňka. 

2) Vzala na vědomí zprávu o činnosti Centra společných služeb.  

3) Vzala na vědomí informaci zástupců MAS Brána Brněnska, z.s. 

4) a) Schválila přistoupení obce Senorady k DSO Mikroregion Ivančicko. VH stanovila obci 

Senorady vstupní poplatek ve výši 5 Kč na obyvatele (dle počtu obyvatel k 1.1.2018) 

splatný v řádném termínu pro úhradu členských příspěvků na rok 2018. 

b) Schválila Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vytvoření DSO MR Ivančicko. 

c) schválila předložený návrh na úpravu Stanov DSO Mikroregion Ivančicko – čl. II. bod 

3. rozšíření členů svazů o obec Senorady.  

5) Schválila řádný členský příspěvek na rok 2018 ve výši 20 Kč na občana a stanovila termín 

úhrady nejpozději do 31.3.2018. 

6) Schválila rozpočet Mikroregionu na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019-2021 dle 

předloženého návrhu. 

7) Schválila plán provedení inventur a složení inventarizační komise dle předloženého 

návrhu. Členové: Ing. Radka Formánková (předsedkyně komise), Mgr. Josef Benda, 

Michal Hledík. VH se dále obrátila na členské obce o poskytnutí součinnosti při fyzickém 

zjištění stavu majetku umístěného v obcích, který je vlastnictvím DSO Mikroregion 

Ivančicko. VH dále schválila odpisový plán majetku. 

8) Vzala na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 12.9.2017 za provedenou kontrolu 

činnosti a hospodaření DSO v 1. pololetí 2017. 

9) Vzala na vědomí informace ohledně přípravy společného postupu při řešení problematiky 

GDPR (ochrany osobních údajů).  

10) a) Schválila navržený výběr optimálního vedení budoucí cyklostezky Ivančice-Dolní 

Kounice dle vypracované Studie proveditelnosti cyklistické trasy Ivančice-Dolní Kounice 

(07/2017, číslo zakázky 17_013) od projektanta Ing. Adolfa Jebavého, IČ: 64313743, 

Františkánská 6, 602 00 Brno.  

b) Jmenovala odbornou pracovní skupinu, pro realizaci projektu „Cyklostezka Ivančice-

Dolní Kounice“ (dále jen „pracovní skupina“). Členy pracovní skupiny byli jmenováni: 

Mgr. Miloš Musil, Ing. Svatopluk Staněk, Ing. Radka Formánková, Ing. Kamil Ferda, 

Jaroslav Sojka. Pracovní skupina je zřízena pro rok 2018. VH uložila pracovní skupině v 

souvislosti s projektem "Cyklostezka Ivančice-Dolní Kounice" (dále jen "projekt") 

realizovat zejména následující činnosti: - koordinovat jednotlivé aktivity a činnosti při 

přípravě projektu a jednotlivých stupňů projektové dokumentace, - jednat jménem 

Mikroregionu Ivančicko s dotčenými orgány veřejné správy, - organizovat potřebná 

pracovní jednání s externími subjekty s cílem dosáhnout pokroku při realizaci projektu, - 

shromažďovat náměty, připomínky k realizaci projektu a navrhovat podklady k projednání 

správním výborem resp. valnou hromadou DSO, - hájit oprávněné zájmy DSO a dotčených 

členských obcí, - průběžně (nejméně 2x ročně) informovat o své činnosti příslušné orgány 

DSO (správní výbor, kontrolní výbor, valná hromada), - se souhlasem správního výboru 

DSO provádět další potřebné činnosti ve prospěch projektu zde neuvedené. 
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c) Pověřila správní výbor DSO provedením a schválením veškerých úkonů souvisejících 

s veřejnou zakázkou na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí, pro vydání stavebního povolení, pro provádění stavby projektu „Cyklostezka 

Ivančice-Dolní Kounice“. 

d) Obrátila se na zastupitelstva obcí Ivančice, Dolní Kounice a Moravské Bránice se žádostí 

o projednání návrhu Smlouvy o partnerství k projektu cyklostezka Ivančice-Dolní 

Kounice.   

11) Odložila projednání bodu č. 11 na příští valnou hromadu. 

12) Schválila rozpočtové opatření č. 11/2017, které je přílohou zápisu. VH dále vzala na 

vědomí rozpočtová opatření č. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 provedená v roce 2017 správním 

výborem. 

13) Souhlasila s podpisem Prohlášení žadatele (řešitele) projektu Místního akčního plánu 

rozvoje vzdělávání II (MAP II), kterým Mikroregion Ivančicko souhlasí, aby se žadatelem 

projektu MAP II realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

stalo Město Ivančice.  

14) Schválila dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování 

administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ ze dne 22.6.2016. 

15) VH schválila návrh dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 13.11.2017, kterým dochází k 

prodloužení termínu plnění do 28.2.2018. 

16) Vzala na vědomí informace o průběhu příprav a výdajích spojených s prezentací 

Mikroregionu Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2018. 

V návaznosti na usnesení č. 8b/VH64 ze dne 27.6.2017 schvaluje provedení úhrady 

mimořádného členského příspěvku města Ivančice ve výši 125.000 Kč v termínu 

nejpozději do 15.1.2018. 

 

V Ivančicích dne 19. prosince 2017 

 

 

 

 

 

 

Rostislav Š T O R K   Ing. Svatopluk S T A N Ě K 

předseda správního výboru 

svazku 

 ověřovatel 

 

 

 

 

 

 


