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Z   Á   P   I   S 
z 67. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 15. února 2018 (čtvrtek) v 15.30 hod. v Dolních Kounicích  

 v budově MěÚ Dolní Kounice (Masarykovo náměstí 66/2) 
 

 

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

Mgr. Naděžda Chajmová, Mgr. Miloš Musil, Vladimír Novák, 

Josef Obršlík, Miloš Dostalý, Rostislav Štork, Ing. Jan Trecha. 

 

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

 

Hosté (funkce): Jana Heřmanová (zástupkyně MRI v MAS Brána Brněnska), 

Ladislav Horák (starosta obce Nová Ves), Kloparová Edita, 

DiS. (kurátor pro mládež – OSV Ivančice), Lumír Konečný 

(místostarosta města Dolní Kounice), Dagmar Schweizer 

(předsedkyně kulturní a organizační komise Dolní Kounice), 

Ing. Svatopluk Staněk (místostarosta města Oslavany). 

 

Tajemník:  Ing. Bohumil Smutný 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

 Návrh programu zasedání 

1. Zahájení 

2. Informace odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice  

3. Zpráva o činnosti Centra společných služeb 

4. Účetní závěrka za rok 2017 

5. Přistoupení obce Kupařovice k Mikroregionu Ivančicko 

a) Schválení přijetí obce za řádného člena DSO 

b) Dodatek ke Smlouvě o vytvoření DSO 

c) Návrh úpravy stanov DSO 

6. Zajištění činnosti související s ochranou osobních údajů a poskytování služeb 

pověřence ochrany osobních údajů (GDPR) pro členské obce a příspěvkové 

organizace DSO 

a) Návrh změny stanov DSO – schválení rozšíření předmětu činnosti svazku a 

 členských příspěvků pro zapojené obce 

b) Zřízení nové pracovní pozice specialista/pověřenec pro ochranu osobních údajů 

7. Schválení podání žádostí o dotace a granty – Jihomoravský kraj, Nadace ČEZ 

8. Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko 

9. Rozpočtové opatření č. 1/2018 

10. Různé, podněty a rozprava 
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• Nabídky firem na zhotovení virtuálních prezentací a leteckých snímků 

11. Usnesení 

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

 

Usnesení č. 1A 

VH schvaluje program zasedání. 

 

Určení a schválení ověřovatele zápisu 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Jan Trecha.   

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 1 

 

Usnesení č. 1B 

VH schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Jana Trechu. 

 

 

2. INFORMACE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MĚÚ IVANČICE 

Předseda svazku předal slovo Editě Kloparové, kurátorce pro mládež z OSV Ivančice, která 

informovala o možné spolupráci s neziskovou organizací „Potravinová banka“, která 

distribuuje potravinové přebytky organizacím, pracujícím s lidmi v nouzi. Obrátila se na 

zástupce obcí, aby posoudili, zda se v jejich obci nacházejí případní příjemci, pro které by byla 

tato forma pomoci vhodná. Dále p. Kloparová představila projekt „Protidrogový vlak“, který 

prostřednictvím multimediální vlakové soupravy interaktivní formou varuje před riziky drog. 

Cílovou skupinou jsou děti ve věku 12-17 let. Cena za jednodenní zaparkování vlaku činí 108 

tis. Kč. Následně proběhla diskuze ohledně projektu a možností financování ze strany 

Mikroregionu Ivančicko a ostatních obcí. Výstupem diskuze bylo v první řadě zjistit zkušenosti 

měst, kde projekt již proběhl a zda by nebyla možnost pro tento projekt získání dotaci z Nadace 

ČEZ. Následně bude rozhodnuto o dalším postupu.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 2 

VH bere na vědomí informaci zástupců Odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice. 
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3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 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.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 3 

VH bere na vědomí zprávu o činnosti Centra společných služeb.  

 

 

4. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2017 

Tajemník svazku seznámil přítomné s účetní závěrkou za účetní období 2017. 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 nic neměl, nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 4 

VH schvaluje účetní závěrku za rok 2017. 

 

 

5. PŘISTOUPENÍ OBCE KUPAŘOVICE K MIKROREGIONU IVANČICKO 

a) Schválení přijetí obce za řádného člena DSO 

b) Dodatek ke Smlouvě o vytvoření DSO 

c) Návrh úpravy stanov DSO 

Tajemník svazku uvedl, že zastupitelstvo obce Kupařovice schválilo dne 28.12.2017 přistoupení 

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

bude na valné hromadě Mikroregionu Ivančicko zastupovat starosta obce p. Milan Hamala. Bylo 

navrženo, aby obci Kupařovice 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. 6 byl valné hromadě 

předložen. Přistoupením nového člena dojde také ke změně stanov svazku, kdy počet členských 

obcí bude rozšířen o obec Kupařovice. K uvedenému neměl nikdo připomínky ani námitky. 

Předseda proto nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

VH se dohodla, že bude hlasovat o jednotlivých bodech projednávání najednou. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 5 

VH: 

A) Schvaluje přistoupení obce Kupařovice k DSO Mikroregion Ivančicko. VH stanovuje 

obci Kupařovice 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) Schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o vytvoření DSO MR Ivančicko. 
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C) Schvaluje návrh změny stanov DSO Mikroregionu Ivančicko – čl. II, bod 3 – rozšíření 

členů svazku o obec Kupařovice. 

 
Po schválení přistoupení obce Kupařovice se počet členů valné hromady navýšil o 1 hlas, od této 

chvíle hlasuje o dalších usneseních 10 členů valné hromady. 

 

6. ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB POVĚŘENCE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

(GDPR) PRO ČLENSKÉ OBCE A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DSO 

a) Návrh změny stanov DSO – schválení rozšíření předmětu činnosti svazku a 

členských příspěvků pro zapojené obce 

b) Zřízení nové pracovní pozice specialista/pověřenec pro ochranu osobních 

údajů 

Informace prezentoval tajemník svazku. V případě, kdy je výkon funkce pověřence zajišťován pro 

členské obce dobrovolným svazkem obcí, je doporučeno, aby tato skutečnost byla uvedena ve 

stanovách svazku, respektive v předmětu činnosti svazku. Stanovy tak nahradí smlouvy, která by 

jinak musely být s obcemi uzavírány. Takto pouze postačí jediná smlouva, a to mezi pověřencem a 

Mikroregionem. Tajemník poté prezentoval konkrétní znění návrhu změny stanov. Přehled návrhu 

změn a doplnění stanov byly členům valné hromady zaslány předem k prostudování. 

Tajemník se obrátil na členské obce se žádostí, aby nejpozději do 1.4.2018 dodaly závazné 

usnesení jejich zastupitelstev, které se bude týkat toho, zda má jejich obec zájem, aby jim byly 

prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko zajišťovány úkony související s GDPR a výkon funkce 

pověřence. Se stejnou žádostí se CSS obrátí také na jejich příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ). 

Následně tajemník informoval o vzniku nové pracovní pozice pověřence, způsobu financování, 

a kvalifikačních požadavcích na kandidáta. Ze SMO bude plně hrazeno 0,4 úvazku, zbytek úvazku 

bude dofinancován z příspěvků zapojených členských obcí a příspěvkových organizací. Nyní dojde 

k bezodkladnému vypsání výběrového řízení. Proběhla krátká diskuze k době trvání pracovního 

poměru pověřence, ze strany MVČR je doporučeno stanovit pracovní poměr na dobu neurčitou.  

Dále tajemník informoval, že byla oslovena firma I3 Consultants s.r.o. ve věci poskytování 

poradenských služeb a mentoringu v oblasti ochrany osobních údajů. Tajemník prezentoval návrh 

smlouvy zajišťující tyto služby s platností od vzniku pracovního poměru pověřence po dobu 

jednoho roku.  Výdaje za tyto služby by byly pokryty z příspěvků členských obcí určených na 

pokrytí výdajů spojených s poskytováním služeb pověřence Mikroregionem Ivančicko.   

 

VH se dohodla, že bude hlasovat o jednotlivých bodech projednávání najednou. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

  

Usnesení č. 6 

VH: 

A) Schvaluje rozšíření předmětu činnosti svazku týkající se zajištění úkonů souvisejících 

s ochranou osobních údajů a poskytování služeb pověřence ochrany osobních údajů a 

financování této činnosti z členských příspěvků zapojených členských obcí a příjmů od 

příspěvkových organizací v území mikroregionu. 

 

B) Schvaluje návrh změny stanov DSO Mikroregionu Ivančicko – čl. IV. Předmět činnosti 

svazku, odst. 1 a čl. XVI. Členské příspěvky, odst. 2.  

 

C)  Schvaluje zřízení nové pracovní pozice specialista/pověřenec pro ochranu osobních 

údajů na dobu neurčitou. VH dále schvaluje předložené kvalifikační požadavky, pracovní 
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náplň pro pozici a ukládá tajemníkovi svazku bez zbytečného odkladu vypsat výběrové 

řízení na tuto pracovní pozici.  

 

D) Schvaluje pověření pro správní výbor provést vyhodnocení výběrového řízení a 

schválit výběr vhodného kandidáta, stanovit výši mzdy a schválit pracovní smlouvu. 

 

E) Obrací se na členské obce s žádostí o doručení závazného usnesení zastupitelstev 

týkajícího se zajištění úkonů souvisejících s ochranou osobních údajů a poskytování 

služeb pověřence ochrany osobních údajů (GDPR) prostřednictvím Mikroregionu 

Ivančicko, v termínu nejpozději do 1.4.2018. 

 

F) Obrací se na příspěvkové organizace v území členských obcí ohledně doručení žádosti 

o uzavření smlouvy mezi příspěvkovou organizací a Mikroregionem Ivančicko týkající se 

zajištění úkonů souvisejících s ochranou osobních údajů a poskytování služeb pověřence 

ochrany osobních údajů (GDPR) prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko, v termínu 

nejpozději do 1.4.2018. 

 

G) Schvaluje smlouvu o poskytování konzultačních služeb v oblasti ochrany osobních 

údajů s firmou I3 Consultants s.r.o., sídlo: Praha 6 - Řepy, K Trninám 945/34, PSČ 163 

00, IČO: 279 21 344 s platností od data vzniku pracovního poměru specialisty/pověřence 

pro ochranu osobních údajů na dobu 1 roku (s možností dalšího prodloužení). Výdaje 

související s plněním této smlouvy budou zahrnuty do kalkulace členského příspěvku 

obcím využívajícím služby ochrany osobních údajů a poskytování služeb pověřence 

ochrany osobních údajů. 

 
Závěrem tohoto bodu tajemník shrnul, že návrh na změnu stanov týkající přistoupení obce Senorady 

(usnesení VH č. 66/4C), přistoupení obce Kupařovice (usnesení č. 67/5C) a rozšíření předmětu 

stanov svazku v souvislosti s GDPR (dnešní usnesení VH č. 67/6B) budou souhrnně evidované jako 

Dodatek č. 4 a poprosil o jejich projednání zastupitelstvy členských obcí do 1.4.2018. Následně 

bylo přistoupeno k hlasování: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 7 

VH se obrací na zastupitelstva členských obcí v termínu nejpozději do 1.4.2018 s žádostí 

o projednání a schválení návrhů změn stanov dle jednotlivých usnesení VH č. 66/4C, VH 

č. 67/5C, VH č. 67/6B, které budou souhrnně evidované jako Dodatek č. 4. 

 

 

7. SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE A GRANTY – 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ, NADACE ČEZ 

Tajemník svazku prezentoval informace o možnostech čerpání aktuálních dotačních/nadačních 

výzev pro projekty Mikroregionu Ivančicko v roce 2018. Přítomným předložil návrhy projektů, na 

které je možné žádat o dotaci z JmK: 

Také tento rok byla vypsaná dotační výzva „Podpora udržování čistoty cyklistických 

komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2018“, kterou je 

možné stejně jako v předchozím roce využít pro spolufinancování akce „Údržba cyklostezky 

Oslavany-Ivančice“. Předpokládané výdaje na projekt jsou 98.000 Kč. Předpokládaná spoluúčast 

činí 29.400 Kč. 
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Z programu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje 2018“ je možné žádat o dotaci na 

Dokumentaci pro územní rozhodnutí pro I. etapu cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice. 

Předpokládané výdaje činí 725.000 Kč. Vzhledem k maximální možné výši podpory 250.000 Kč 

by spoluúčast 475.000 Kč byla v případě přiznání dotace hrazena z rozpočtu obcí Moravské Bránice 

a Dolní Kounice, kterých se I. etapa týká.  

Z programu „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v Jihomoravském kraji v 

roce 2018“ je možné žádat o dotaci na Festival Mikroregionu, který letos proběhne 16.6.2018 

v Dolních Kounicích. Tajemník prezentoval předpokládané výdaje na akci, které nyní činí 

120.000 Kč, z toho 60.000 Kč je možné žádat z Jihomoravského kraje. Zbylou spoluúčast ve 

výši 60.000 Kč je možné žádat z Nadace ČEZ v rámci projektu "Podpora společenského života 

a vybavení obcí Mikroregionu Ivančicko". Tajemník zároveň poděkoval přítomným zástupcům 

města Dolní Kounice za finanční a organizační pomoc při pořádání letošního Festivalu 

Mikroregionu. 
Také letos bude Mikroregion Ivančicko žádat o grantový příspěvek z Nadace ČEZ na společný 

projekt „Podpora společenského života a vybavení v obcích Mikroregionu Ivančicko 2018“. 

Z příspěvku bude opět možné podpořit konkrétní projekty jednotlivých obcí. Z důvodu 

navýšení počtu členských obcí a rozdělení příspěvku mezi více obcí dochází ke snížení podpory 

na 25.000 Kč/obec. Snahou CSS však bude pokusit se vyjednat navýšení grantového příspěvku 

od Nadace ČEZ tak, aby podpora pro obce zůstala v původní výši 30.000 Kč/obec. 

Na závěr tohoto bodu tajemník otevřel diskuzi ohledně podání žádosti a využití případné 

individuální dotace z JmK. V minulosti měly některé obce zájem o pořízení společného podia. 

Cena vyhovujícího podia se pohybuje kolem 500 tis. Kč, dotace by celou částku nepokryla, 

proto vyvstává otázka na způsob dofinancování. S pořízením podia by bylo také nutné řešit 

problematiku uskladnění, dopravy, odborné instalace a celkového nastavení užívání. Jako jinou 

možnou variantu pro využití dotace tajemník navrhl aktualizaci a opravu informačních tabulí 

Mikroregionu, které se nacházejí v členských obcích. Tabule jsou již v nevyhovujícím stavu a 

obsahují zastaralé informace. Zároveň by v rámci tohoto projektu byly infotabule umístěny také 

do nových členských obcí. V následující diskuzi se zástupci obcí předběžně přiklonili spíše 

k této variantě, jiný návrh na využití dotace nebyl vznesen.      

   
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 8 

VH schvaluje podání žádostí o dotaci na Jihomoravský kraj na projekty a ukládá Centru 

společných služeb jejich zpracování: 

• Udržování čistoty cyklostezky Oslavany-Ivančice (dotační výzva: Podpora 

udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí 

v Jihomoravském kraji v roce 2018), celkové předpokládané výdaje projektu 

98.000 Kč, požadovaná výše finanční podpory 68.600 Kč, spoluúčast hrazená 

z vlastních zdrojů DSO 29.400 Kč. 

• Festival Mikroregionu Ivančicko (dotační výzva: Podpora rozvoje v oblasti 

kultury a památkové péče v Jihomoravském kraji v roce 2018), celkové 

předpokládané výdaje projektu 120.000 Kč, požadovaná výše podpory 60.000 Kč, 

spoluúčast hrazená z grantu Nadace ČEZ 60.000 Kč. 

• Dokumentace pro územní rozhodnutí pro cyklotrasu Ivančice – Dolní Kounice 

(dotační výzva: Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje 2018). Celkové 

předpokládané výdaje projektu 725.000 Kč, požadovaná výše finanční podpory 

250.000 Kč, spoluúčast 475.000 Kč hrazena obcemi Moravské Bránice a Dolní 

Kounice. 
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VH dále schvaluje zpracování a podání žádosti o grantový příspěvek Nadace ČEZ na 

společný projekt „Podpora společenského života a vybavení v obcích Mikroregionu 

Ivančicko 2018“, jehož přesná náplň a přesný rozpočet bude schválen správním výborem 

DSO. 

 

 

8. KOMPOSTÉRY A ŠTĚPKOVAČ PRO OBCE MIKROREGIONU 

IVANČICKO 

Tajemník svazku informoval o průběhu administrace projektu a problémech, které řeší externí 

administrátor. Vzhledem k dodatečným požadavkům ze strany OPŽP došlo k průtahům 

v administraci projektu, který musí být do 30.4.2018 ukončen. Štěpkovač je možné z vlastních 

zdrojů předfinancovat, v případě kompostérů předfinancování ze strany Mikroregionu není 

možné, proto byl s dodavatelem uzavřen dodatek ke smlouvě (schválen na 66. valné hromadě), 

kterým dochází k prodloužení termínu plnění. 

Následně p. Lumír Konečný, místostarosta města Dolní Kounice, informoval o nastavení 

způsobu využívání štěpkovače obcemi. V Dolních Kounicích proběhne zaškolení pověřených 

pracovníků jednotlivých obcí k obsluze zařízení. Následně si obce budou moci na základě 

předávacího protokolu štěpkovač z Dolních Kounic, kde bude trvale uskladněn, zapůjčit. 

V souvislosti s tím byla znovu otevřena otázka způsobu nastavení využívání Infrasetu, kde 

již není možné pro obsluhu zařízení využít dříve zaškolené pracovníky. Na základě diskuze 

bylo navrženo použít stejný model užívání Infrasetu, jako je tomu v případě štěpkovače.   

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 9 

VH bere na vědomí informace ohledně průběhu administrace projektu „Kompostéry a 

štěpkovač pro obce MR Ivančicko“ a schvaluje úhradu za dodávku štěpkovače firmě 

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

štěpkovače za cenu 370.018 Kč vč. DPH., která bude předfinancována z vlastních zdrojů 

Mikroregionu Ivančicko 

 
 

9. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2018 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 1/2018, které se týká úprav 

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

neměl nikdo připomínky ani dotazy.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 10 

VH schvaluje rozpočtové opatření č.1/2018, které je přílohou zápisu. 
 

 

10. RŮZNÉ, PODNĚTY A ROZPRAVA 

• Nabídky firem na zhotovení virtuálních prezentací a leteckých snímků 
 

Informace prezentoval tajemník svazku. Na Mikroregion Ivančicko se obrátila firma PANO3D 

Profi, s.r.o. s nabídkou na vytvoření 360° panoramatickým záběrům z členských obcí za cenu 3.500 
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Kč/snímek bez DPH. Dále se na Mikroregion Ivančicko obrátila firma MK – Letecká fotografie a 

velkoplošná laboratoř s nabídkou vytvoření leteckých snímků obcí. Cenovou nabídku firma 

prozatím nedodala. 

Tajemník informoval, že se stále se rozšiřující činností Mikroregionu Ivančicko došlo i k 

značnému navýšení práce pro účetní Mikroregionu Ivančicko paní Magdalenu Procházkovou. 

Navrhuje proto paní Procházkové za navýšení práce poskytnout finanční odměnu. V rámci 

diskuze bylo navrhnuto poskytnutí odměny ve výši 10.000 Kč.      

Na závěr zástupkyně MRI v MAS Brána Brněnska a ředitelka SVČ Ivančice Mgr. Jana 

Heřmanová pozvala přítomné na konání valné hromady MAS Brána Brněnska, která proběhne 

20.2.2018. Dále krátce informovala o projektu Rubikon (preventivní program o rizicích sázení), 

kterého se v rámci oblastního kola zúčastní i žáci z Ivančicka a o projektu Sousedé plus, který 

podporuje vzájemnou sousedskou výpomoc a sounáležitost. 
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 11 

VH: 

A) Bere na vědomí předložené nabídky firem PANO3D Profi, s.r.o. a MK – Letecká 

fotografie a velkoplošná laboratoř. Vzhledem ke schválenému rozpočtu a prioritám 

Mikroregionu Ivančicko pro rok 2018 by případnou realizaci společných projektů tohoto 

typu bylo možné schválit pouze za podmínky zajištění dodatečných dotačních zdrojů či 

úspor v průběhu roku.   

B) Schvaluje jednorázovou mimořádnou odměnu účetní svazku Magdaléně Procházkové 

ve výši 10.000 Kč za zvýšený objem prací s účetní administrativou v souvislosti s nárůstem 

činnosti DSO.  

 

11. 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. 

 

12. ZÁVĚR 

Závěrem předseda svazku poděkoval přítomným za účast a poté 67. valnou hromadu v 17.50 

hod. ukončil. 

 

V Dolních Kounicích dne 15. února 2018 

 

 

 

 

 

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 67. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 
MIKROREGION IVANČICKO 

 

67. zasedání valné hromady se konalo dne 15. února v Dolních Kounicích (MěÚ Dolní Kounice 

(Masarykovo náměstí 66/2) a zúčastnilo se jej 10 zástupců členských obcí svazku – dle 

prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu. 

 

Valná hromada:  

Valná hromada: 

1. A) Schválila program zasedání. 

 B) Schválila ověřovatele zápisu Ing. Jana Trechu. 

2. Vzala na vědomí informaci zástupců Odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice. 

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

4. Schválila účetní závěrku za rok 2017. 

5. A) Schválila přistoupení obce Kupařovice k DSO Mikroregion Ivančicko. VH stanovuje 

obci Kupařovice 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. 6 ke Smlouvě o vytvoření DSO MR Ivančicko. 

 C) Schválila návrh změny stanov DSO Mikroregionu Ivančicko – čl. II, bod 3 – rozšíření 

členů svazku o obec Kupařovice.  

6. A) Schválila rozšíření předmětu činnosti svazku týkající se zajištění úkonů souvisejících s 

ochranou osobních údajů a poskytování služeb pověřence ochrany osobních údajů a 

financování této činnosti z členských příspěvků zapojených členských obcí a příjmů od 

příspěvkových organizací v území mikroregionu. 

 B) Schválila návrh změny stanov DSO Mikroregionu Ivančicko – čl. IV. Předmět činnosti 

svazku, odst. 1 a čl. XVI. Členské příspěvky, odst. 2.  

 C)  Schválila zřízení nové pracovní pozice specialista/pověřenec pro ochranu osobních 

údajů na dobu neurčitou. VH dále schválila předložené kvalifikační požadavky, pracovní 

náplň pro pozici a ukládá tajemníkovi svazku bez zbytečného odkladu vypsat výběrové 

řízení na tuto pracovní pozici.  

 D) Schválila pověření pro správní výbor provést vyhodnocení výběrového řízení a schválit 

výběr vhodného kandidáta, stanovit výši mzdy a schválit pracovní smlouvu. 

 E) Se obrátila na členské obce s žádostí o doručení závazného usnesení zastupitelstev 

týkajícího se zajištění úkonů souvisejících s ochranou osobních údajů a poskytování služeb 

pověřence ochrany osobních údajů (GDPR) prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko, 

v termínu nejpozději do 1.4.2018. 

 F) Se obrátila na příspěvkové organizace v území členských obcí ohledně doručení žádosti 

o uzavření smlouvy mezi příspěvkovou organizací a Mikroregionem Ivančicko týkající se 

zajištění úkonů souvisejících s ochranou osobních údajů a poskytování služeb pověřence 

ochrany osobních údajů (GDPR) prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko, v termínu 

nejpozději do 1.4.2018. 

 G) Schválila smlouvu o poskytování konzultačních služeb v oblasti ochrany osobních 

údajů s firmou I3 Consultants s.r.o., sídlo: Praha 6 - Řepy, K Trninám 945/34, PSČ 163 00, 

IČO: 279 21 344 s platností od data vzniku pracovního poměru specialisty/pověřence pro 

ochranu osobních údajů na dobu 1 roku (s možností dalšího prodloužení). Výdaje 

související s plněním této smlouvy budou zahrnuty do kalkulace členského příspěvku 
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obcím využívajícím služby ochrany osobních údajů a poskytování služeb pověřence 

ochrany osobních údajů. 

7. Se obrátila na zastupitelstva členských obcí v termínu nejpozději do 1.4.2018 s žádostí o 

projednání a schválení návrhů změn stanov dle jednotlivých usnesení VH č. 66/4C, VH č. 

67/5C, VH č. 67/6B, které budou souhrnně evidované jako Dodatek č. 4. 

8. Schválila podání žádostí o dotaci na Jihomoravský kraj na projekty a ukládá Centru 

společných služeb jejich zpracování: 

• Udržování čistoty cyklostezky Oslavany-Ivančice (dotační výzva: Podpora udržování 

čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském 

kraji v roce 2018), celkové předpokládané výdaje projektu 98.000 Kč, požadovaná výše 

finanční podpory 68.600 Kč, spoluúčast hrazená z vlastních zdrojů DSO 29.400 Kč. 

• Festival Mikroregionu Ivančicko (dotační výzva: Podpora rozvoje v oblasti kultury a 

památkové péče v Jihomoravském kraji v roce 2018), celkové předpokládané výdaje 

projektu 120.000 Kč, požadovaná výše podpory 60.000 Kč, spoluúčast hrazená z grantu 

Nadace ČEZ 60.000 Kč. 

• Dokumentace pro územní rozhodnutí pro cyklotrasu Ivančice – Dolní Kounice 

(dotační výzva: Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje 2018). Celkové 

předpokládané výdaje projektu 725.000 Kč, požadovaná výše finanční podpory 250.000 

Kč, spoluúčast 475.000 Kč hrazena obcemi Moravské Bránice a Dolní Kounice. 

 VH dále schválila zpracování a podání žádosti o grantový příspěvek Nadace ČEZ na 

společný projekt „Podpora společenského života a vybavení v obcích Mikroregionu 

Ivančicko 2018“, jehož přesná náplň a přesný rozpočet bude schválen správním výborem 

DSO.  

9. Vzala na vědomí informace ohledně průběhu administrace projektu „Kompostéry a 

štěpkovač pro obce MR Ivančicko“ a schvaluje úhradu za dodávku štěpkovače firmě HITL, 

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

cenu 370.018 Kč vč. DPH., která bude předfinancována z vlastních zdrojů Mikroregionu 

Ivančicko.   

10. Schválila rozpočtové opatření č.1/2018, které je přílohou zápisu. 

11. A) Vzala na vědomí předložené nabídky firem PANO3D Profi, s.r.o. a MK – Letecká 

fotografie a velkoplošná laboratoř. Vzhledem ke schválenému rozpočtu a prioritám 

Mikroregionu Ivančicko pro rok 2018 by případnou realizaci společných projektů tohoto 

typu bylo možné schválit pouze za podmínky zajištění dodatečných dotačních zdrojů či 

úspor v průběhu roku.   

 B) Schválila jednorázovou mimořádnou odměnu účetní svazku Magdaléně Procházkové 

ve výši 10.000 Kč za zvýšený objem prací s účetní administrativou v souvislosti s nárůstem 

činnosti DSO.  
 
 

V Dolních Kounicích dne 15. února 2018 
 

 

 
 

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

předseda správního výboru 

svazku 

 ověřovatel 

 


