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Z   Á   P   I   S 
z 68. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 5. dubna 2018 (čtvrtek) v 15.30 hod. v Oslavanech  

 v budově MěÚ Oslavany (zasedací místnost zastupitelstva města Oslavany – zadní trakt 

budovy MÚ) 
 

 

Přítomni – členové VH:  Mgr. Josef Benda, Milan Hamala, Ladislav Horák, Michal 

Hledík, Martin Jacko, Zdeněk Kališ, Mgr. Miloš Musil, Josef 

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

 

Omluveni – členové VH: Ing. Radka Formánková, Vladimír Novák, Hana Täuberová,  

 

Hosté (funkce): Mgr. Jana Heřmanová (zástupkyně MRI v MAS Brána 

Brněnska), Mgr. Bc. Marek Sigmund (kandidát na pozici 

Pověřenec/specialista pro ochranu osobních údajů), 

Ing. Svatopluk Staněk (místostarosta města Oslavany). 

 

Tajemník:  Ing. Bohumil Smutný 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

 Návrh programu zasedání  

1) Zahájení 

2) Schválení změny stanov DSO Mikroregionu Ivančicko (Dodatek č. 4) 

3) Dodatek č. 3 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 

„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ se 

Svazem měst a obcí ČR 

4) Jmenování pověřence ochrany osobních údajů dle obecného Nařízení GDPR 

5) Stanovení výše členského příspěvku nárok 2018 pro obce, které budou 

využívat služeb společného pověřence ochrany osobních údajů 

6) Schválení smluv o zřízení pověřence s příspěvkovými organizacemi členských 

obcí a stanovení výše úhrad za poskytované služby 

7) Smlouva o partnerství mezi Mikroregionem Ivančicko, městem Ivančice, obcí 

Moravské Bránice a městem Dolní Kounice pro realizaci projektu 

„Cyklostezka Ivančice –Dolní Kounice“ 

8) Podlimitní veřejná zakázka „Dokumentace pro územní rozhodnutí –

Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa“ 

9) Různé, podněty a rozprava 

10) Usnesení 

11) 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. Vzhledem k tomu, že nikdo nic neměl, nechal o předloženém návrhu 

hlasovat. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 11 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 10 0 1 

 

Usnesení č. 1B 

VH schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Jana Trechu. 

 

 

2. SCHVÁLENÍ ZMĚNY STANOV DSO MIKROREGIONU IVANČICKO 

(DODATEK Č. 4) 

Informace prezentoval tajemník svazku Ing. Bohumil Smutný. V únoru byla na členské obce 

zaslána žádost o projednání na zastupitelstvech obcí změny stanov DSO Mikroregionu 

Ivančicko evidované jako dodatek č. 4. Změny se týkají přistoupení obcí Senorady a 

Kupařovice, předmětu činnosti svazku rozšířeného o zajištění úkonů souvisejících s ochranou 

osobních údajů a poskytování služeb pověřence a členských příspěvků s tím spojených. 

Zastupitelstva většiny členských obcí již projednala a schválila návrh změny stanov.   

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 11 0 0 

 

Usnesení č. 2 

VH schvaluje změnu stanov DSO Mikroregionu Ivančicko, evidovanou jako Dodatek č. 4. 

 

 

3. DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI 

REALIZACI PROJEKTU „POSILOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY 

OBCÍ NA BÁZI MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE“ SE SVAZEM MĚST A OBCÍ 

ČR 

Tajemník svazku prezentoval základní body Dodatku č. 3 ke smlouvě o vzájemné spolupráci 

při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ 
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se Svazem měst a obcí ČR. Uzavřením dodatku budou ze strany SMO poskytnuty finanční 

prostředky na novou pracovní pozici „Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů“ 

odpovídající úvazku 0,4. Finanční spoluúčast se dodatkem pro Mikroregion Ivančicko 

nenavyšuje. Dodatek ke smlouvě obdrželi zástupci valné hromady předem v elektronické 

podobě a je přílohou tohoto zápisu. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 11 0 0 

 

Usnesení č. 3 

VH schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 

„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ se Svazem měst 

a obcí ČR. 

 

 

4. JMENOVÁNÍ POVĚŘENCE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE 

OBECNÉHO NAŘÍZENÍ GDPR 

Tajemník svazku informoval, že dne 20. 3. 2018 proběhlo výběrové řízení na pozici 

Specialista/Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Celkem čtyři kandidáty hodnotila 

pětičlenná komise, která pracovala ve složení Ing. Bohumil Smutný, Mgr. Naděžda Chajmová, 

Ing. Kamil Ferda, Mgr. Miloš Musil a Mgr. Monika Zemanová. Jako nejvhodnější kandidát pro 

tuto pracovní pozici byl vyhodnocen pan Mgr. Bc. Marek Sigmund. Na základě těchto výsledků 

správní výbor doporučil VH schválit uzavření pracovní smlouvy s vítězným kandidátem. 

Následně tajemník svazku prezentoval vzor pracovní smlouvy. Úvazek 1,0 bude z části 

financován Svazem měst a obcí (0,4 úvazku) a z části z příspěvků obcí a příspěvkových 

organizací využívajících služby Specialisty/Pověřence pro ochranu osobních údajů (0,6 

úvazku). Dále tajemník navrhl, aby pracovní smlouva byla uzavřena k 10. 4. 2018. Následně 

bude Specialista/Pověřenec provádět u jednotlivých zapojených subjektů analýzu osobních 

údajů a od 25. 5. 2018 vykonávat funkci pověřence. Poté předseda svazku předal slovo Mgr. 

Bc. Marku Sigmundovi, který se členům valné hromady představil a krátce pohovořil o svých 

předešlých pracovních zkušenostech a znalostech z oblasti ochrany osobních údajů. 
 

 

 

 

Usnesení č. 4  

VH jmenuje specialistou/pověřencem (DPO – data protection officer) pro ochranu 

osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů („Nařízení GDPR“) pana Mgr. Bc. Marka Sigmunda. VH 

současně schvaluje uzavření pracovní smlouvy dle předloženého vzoru. 

 

 

5. STANOVENÍ VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU NÁROK 2018 PRO OBCE, 

KTERÉ BUDOU VYUŽÍVAT SLUŽEB SPOLEČNÉHO POVĚŘENCE 

OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Tajemník svazku prezentoval návrh kalkulace pro stanovení výše členského příspěvku na 

úhradu nákladů spojených s novou pracovní pozicí Specialista/Pověřenec pro ochranu osobních 

údajů pro období duben-prosinec 2018. Dle předložené kalkulace činí za toto období průměrná 

výše příspěvku 20.546 Kč/subjekt. Kompletní přehled vč. jednotlivých položek a částek pro 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 11 0 0 
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jednotlivé subjekty byl členům valné hromady zaslán předem elektronicky a je součástí tohoto 

zápisu.  
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 11 0 0 

  

Usnesení č. 5 

VH schvaluje členský příspěvek v souvislosti s využíváním služeb společného pověřence 

ochrany osobních údajů na období duben-prosinec 2018 pro obce Biskoupky, Čučice, 

Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, 

Nová Ves, Nové Bránice a Senorady. Výše členských příspěvků pro jednotlivé obce je 

uvedena příloze zápisu. Stanovuje termín úhrady členského příspěvku do 31.5.2018.  

 

 

6. SCHVÁLENÍ SMLUV O ZŘÍZENÍ POVĚŘENCE S PŘÍSPĚVKOVÝMI 

ORGANIZACEMI ČLENSKÝCH OBCÍ A STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD ZA 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

Tajemník svazku informoval, že v případě příspěvkových organizací obcí, respektive škol a 

školek, je sdílení pověřence možné pouze na základě samostatných smluv uzavřených mezi 

Mikroregionem Ivančicko a danou příspěvkovou organizací. Z toho důvodu byl na všechny tyto 

organizace členských obcí (s výjimkou měst Ivančice a Oslavany) zaslán návrh smlouvy spolu 

se žádostí o vyjádření, zda mají zájem o zajištění pověřence ochrany osobních údajů ze strany 

Mikroregionu Ivančicko. Zájem o zapojení projevilo celkem 8 organizací. Vzor smlouvy byl 

členům valné hromady zaslán předem elektronicky a je součástí tohoto zápisu.  
    

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 11 0 0 

 

Usnesení č. 6 

Schvaluje smlouvu o zřízení pověřence s příspěvkovými organizacemi členských obcí MŠ 

Čučice, MŠ Dolní Kounice, ZŠ a MŠ Ketkovice, MŠ Mělčany, ZŠ a MŠ Moravské Bránice, 

MŠ Němčičky, ZŠ a MŠ Nová Ves, ZŠ a MŠ Nové Bránice a stanovuje úhrady za 

poskytnuté služby pro období duben-prosinec 2018 pro příspěvkové organizace dle 

tabulky v příloze zápisu. 

 

7. SMLOUVA O PARTNERSTVÍ MEZI MIKROREGIONEM IVANČICKO, 

MĚSTEM IVANČICE, OBCÍ MORAVSKÉ BRÁNICE A MĚSTEM DOLNÍ 

KOUNICE PRO REALIZACI PROJEKTU „CYKLOSTEZKA IVANČICE –

DOLNÍ KOUNICE“ 

Tajemník prezentoval finální verzi Smlouvy o partnerství mezi Mikroregionem Ivančicko, 

městem Ivančice, obcí Moravské Bránice a městem Dolní Kounice pro projekt „Cyklostezka 

Ivančice-Dolní Kounice“. Návrh smlouvy byl již projednáván, následně však byly do smlouvy 

zaneseny některé další úpravy týkající se především dofinancování projektu. Mikroregion 

Ivančicko je partner projektu bez finanční spoluúčasti, náklady ponesou obce, kterých se 

jednotlivé části projektu budou týkat. Smlouva byla členům valné hromady zaslána předem 

elektronicky a je součástí tohoto zápisu.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 11 0 0 
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Usnesení č. 7 

Schvaluje smlouvu o partnerství mezi Mikroregionem Ivančicko, městem Ivančice, obcí 

Moravské Bránice a městem Dolní Kounice pro realizaci projektu „Cyklostezka Ivančice 

– Dolní Kounice“. 

 
 

8. PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ 

ROZHODNUTÍ –CYKLISTICKÁ TRASA IVANČICE – DOLNÍ KOUNICE – I. 

ETAPA“ 

Informace prezentoval tajemník svazku. V roce 2017 byla zpracována přípravná a vyhledávací 

studie cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice. Nyní lze přistoupit k dalšímu kroku, kterým je 

zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Tajemník valné hromadě předložil 

vypracovanou Zadávací dokumentaci pro podání nabídek na zpracování a projednání 

projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a zajištění územního rozhodnutí na I. etapu 

stavby cyklotrasy Ivančice – Dolní Kounice. Jedná se o veřejnou zakázku ve zjednodušeném 

podlimitním řízení. Náklady budou hrazeny z rozpočtu obce Moravské Bránice a města Dolní 

Kounice, kterých se I. etapa týká, a z dotace Jihomoravského Kraje. Vzhledem k dalšímu 

termínu konání valné hromady (červen 2018) tajemník navrhl valné hromadě delegovat 

pravomoci spojené s touto veřejnou zakázkou na správní výbor. Následně předal slovo Mgr. 

Miloši Musilovi, který informoval o proběhlém jednání na krajském úřadu ohledně cyklostezky 

a podpoře ze strany Asociace cykloměst.    

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 11 0 0 

 

Usnesení č. 8 

VH: 

A) schvaluje předloženou zadávací dokumentaci a vyhlášení podlimitní veřejné zakázky 

na akci „Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní 

Kounice – I. etapa“ (dále jen "zakázka"); 

B) 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 uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem. O výsledku výběrového řízení bude 

valná hromada informována na nejbližší schůzi po ukončení zadávacího řízení. 

 
 

9. RŮZNÉ, PODNĚTY A ROZPRAVA 

Tajemník informoval, že z Nadace ČEZ bylo doručeno vyrozumění ohledně schválení 

nadačního příspěvku na projekt „Podpora společenského života, vzdělávání a vybavení v 

obcích Mikroregionu Ivančicko“. Nadační příspěvek byl schválen ve výši 450.000 Kč, 

z důvodu přistoupení dvou nových obcí byla žádost podána na částku 475.000 Kč. Tato částka 

nebyla schválena, proto příspěvek na jednotlivé projekty obcí bude muset letos činit 28.000 

Kč/obec. Následně tajemník prezentoval položkový rozpočet projektu. 

Tajemník se na přítomné obrátil s prosbou o dokončení distribuce kompostérů do 

20. 4. 2018, neboť do 30. 4. 2018 musí dojít k doložení požadovaných dokumentů na fond. Dále 

podal informace k využívání pořízeného štěpkovače, na který byla finanční spoluúčast hrazena 
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výhradně ze strany Dolních Kounic. Otevřel proto otázku, zda jeho využívání ostatními obcemi 

nějakým způsobem Dolním Kounicím nekompenzovat. 

Starosta Nové Vsi Ladislav Horák informoval, že ze strany Nové Vsi bude zorganizováno 

školení na obsluhu Infrasetu. Následně proběhla krátká diskuze k nastavení způsobu využívání 

tohoto zařízení.  

Mgr. Jana Heřmanová informovala, jakým způsobem postupovat, pokud by nové členské 

obce Mikroregionu Ivančicko (Senorady, Kupařovice) chtěly přistoupit k MAS Brána 

Brněnska.  

Starosta obce Ketkovice Josef Obršlík poděkoval za zajištění funkce pověřence pro ochranu 

osobních údajů ze strany Mikroregionu Ivančicko.   

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 11 0 0 

 

Usnesení č. 9 

VH schvaluje rozpočet projektu „Podpora společenského života, vzdělávání a vybavení v 

obcích Mikroregionu Ivančicko“ dle předloženého návrhu. 

 

 

10. 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. 

 

 

11. ZÁVĚR 

Závěrem předseda svazku poděkoval přítomným za účast a poté 68. valnou hromadu v 16.30 

hod. ukončil. 

 

V Oslavanech dne 5. dubna 2018 

 

 

 

 

 

 

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

předseda správního výboru 

svazku 

 ověřovatel 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

 



7 

 

V Ý P I S  U S N E S E N Í  

z 68. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 
MIKROREGION IVANČICKO 

 

68. zasedání valné hromady se konalo dne 5. dubna v Oslavanech (v budově MěÚ Oslavany, 

zasedací místnost zastupitelstva města Oslavany – zadní trakt budovy MÚ) a zúčastnilo se jej 11 

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. Schválila změnu stanov DSO Mikroregionu Ivančicko, evidovanou jako Dodatek č. 4. 

3. Schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování 

administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ se Svazem měst a obcí ČR.  

4. Jmenovala specialistou/pověřencem (DPO – data protection officer) pro ochranu osobních údajů 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

(„Nařízení GDPR“) pana Mgr. Bc. Marka Sigmunda. VH současně schválila uzavření pracovní 

smlouvy dle předloženého vzoru. 

5. Schválila členský příspěvek v souvislosti s využíváním služeb společného pověřence ochrany 

osobních údajů na období duben-prosinec 2018 pro obce Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, 

Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Nová Ves, Nové 

Bránice a Senorady. Výše členských příspěvků pro jednotlivé obce je uvedena příloze zápisu. 

Stanovuje termín úhrady členského příspěvku do 31.5.2018.  

6. Schválila smlouvu o zřízení pověřence s příspěvkovými organizacemi členských obcí MŠ 

Čučice, MŠ Dolní Kounice, ZŠ a MŠ Ketkovice, MŠ Mělčany, ZŠ a MŠ Moravské Bránice, MŠ 

Němčičky, ZŠ a MŠ Nová Ves, ZŠ a MŠ Nové Bránice a stanovuje úhrady za poskytnuté služby 

pro období duben-prosinec 2018 pro příspěvkové organizace dle tabulky v příloze zápisu. 

7. Schválila smlouvu o partnerství mezi Mikroregionem Ivančicko, městem Ivančice, obcí 

Moravské Bránice a městem Dolní Kounice pro realizaci projektu „Cyklostezka Ivančice – Dolní 

Kounice“. 

8. A) Schválila předloženou zadávací dokumentaci a vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na akci 

„Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa“ 

(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 uzavření smlouvy s 

vítězným dodavatelem. O výsledku výběrového řízení bude valná hromada informována na 

nejbližší schůzi po ukončení zadávacího řízení. 

9. VH schválila rozpočet projektu „Podpora společenského života, vzdělávání a vybavení v obcích 

Mikroregionu Ivančicko“ dle předloženého návrhu. 

 

V Oslavanech dne 5. dubna 2018 

 

 

 

 

 

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

předseda správního výboru 

svazku 

 ověřovatel 

 


