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Z   Á   P   I   S 
z 69. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 21. června 2018 (čtvrtek) v 16.30 hod. v Nových Bránicích 

v budově OÚ Nové Bránice (Nové Bránice 7) 
 

 

Přítomni – členové VH:  Ing. Radka Formánková, Michal Hledík, Mgr. Naděžda 

Chajmová, Martin Jacko, Zdeněk Kališ, Mgr. Miloš Musil, Ivan 

Špaček, Rostislav Štork, Ing. Jan Trecha, Jana Vašulínová 
 

Omluveni – členové VH: Mgr. Josef Benda, Vladimír Novák, Josef Obršlík, Hana 

Täuberová 
 

Hosté (funkce): Milan Buček (starosta města Ivančice), Ing. Kamil Ferda (starosta 

obce Moravské Bránice), Mgr. Jana Heřmanová (zástupkyně 

MRI v MAS Brána Brněnska), Ladislav Horák (starosta obce 

Nová Ves), Ing. Svatopluk Staněk (místostarosta města 

Oslavany), Mgr. Jaroslav Šlechta (SMO – expert pro komunikaci 

v území), Jitka Živná (kandidátka na pozici Specialista pro rozvoj 

mikroregionu) 
 

Tajemník:  Ing. Bohumil Smutný 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

 Návrh programu zasedání  

1. Zahájení 

2. Informace Centra společných služeb (CSS) 

3. Personální změny pracovního týmu CSS, pozice Specialista pro rozvoj Mikroregionu  

4. Závěrečný účet za rok 2017 

5. Zpráva kontrolního výboru 

6. Zpráva inventarizační komise 

7. Revokace usnesení č. 6G, 67. schůze VH ze dne 15.2.2018 (smlouva s firmou I3 

Consultants, s.r.o.) 

8. Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice 

9. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje 

10. Schválení mimořádného členského příspěvku pro MAS Brána Brněnska z.s. 

11. Regiontour 2019 

12. Vydání stolních kalendářů na rok 2019 

13. Rozpočtové opatření č. 5/2018 

14. Různé, podněty, rozprava 

15. Usnesení 

16. 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 10 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 9 0 1 

 

Usnesení č. 1B 

VH schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Jana Trechu. 

 

 

2. INFORMACE CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB (CSS) 

Zprávu o činnosti centra společných služeb prezentoval 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 společných postupů a jejím cílem je doložit výhodnost 

zajišťování této agendy prostřednictvím CSS.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 2 

VH bere na vědomí informace Centra společných služeb a výstupy z Analýzy přínosů. 

 

 

3. PERSONÁLNÍ ZMĚNY PRACOVNÍHO TÝMU CSS, POZICE SPECIALISTA 

PRO ROZVOJ MIKROREGIONU  

Informace prezentoval tajemník svazku. Z důvodu nástupu na MD/RD končí dne 9.7.2018 Mgr. 

Monika Zemanová na pozici Specialista pro rozvoj mikroregionu. Jako zástup navrhl tajemník paní 

Jitku Živnou, kterou zároveň VH představil. Paní Živná dříve vykonávala funkci pracovníka pro 

analýzy a strategie Mikroregionu Ivančicko v rámci projektu „Systémová podpora rozvoje 

meziobecní spolupráce v ČR v rámci území obvodů obcí s rozšířenou působností“, má zkušenosti 
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s přípravou i administrací dalších projektů Mikroregionu Ivančicko a orientuje se v problematice 

meziobecní spolupráce. Pracovní poměr by vznikl ke dni 10.7.2018. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 3 

VH schvaluje změnu personálního obsazení pozice Specialista pro rozvoj Mikroregionu 

z důvodu nástupu stávající zaměstnankyně Mgr. Moniky Zemanové na 

mateřskou/rodičovskou dovolenou v červenci 2018. Zástup za Mgr. Zemanovou po dobu 

čerpání MD/RD: Jitka Živná, bytem Hřbitovní 1212/19, 664 91 Ivančice, nar. 1977 (rozsah 

pracovního úvazku 0,7). Mzdové podmínky zaměstnance stanoveny v souladu se 

Smlouvou dle výše finančního příspěvku poskytnutého Svazem měst a obcí ČR. 

 

 

4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 

Tajemník svazku informoval, že návrh závěrečného účtu za rok 2017 byl včetně všech příloh 

zveřejněn na úředních deskách členských obcí po stanovenou dobu a nebyly k němu vzneseny 

žádné námitky ani připomínky, a tudíž je možné jeho schválení valnou hromadou. Součástí 

závěrečného účtu je i Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 bez výhrad. 
 

 

 

 

Usnesení č. 4  

VH schvaluje závěrečný účet DSO Mikroregionu Ivančicko za rok 2017, a to bez výhrad. 

 

 

5. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU 

Tajemník svazku stručně přítomné seznámil s výstupy z jednání kontrolního výboru a doložil 

zápis o kontrole provedené za období červenec-prosinec 2017 konané dne 30. 1. 2018. 

Kompletní zápis byl rozeslán členům valné hromady v podkladových materiálech. 

K uvedenému neměl nikdo žádné námitky ani připomínky. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

  

Usnesení č. 5 

VH bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za provedenou kontrolu období červenec–

prosinec 2017. 

 

 

6. ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE 

Tajemník přednesl obsah zprávy inventarizační komise, která působila ve složení: předsedkyně 

Ing. Radka Formánková, členové Mgr. Josef Benda a Michal Hledík. Provedenou inventurou 

nebyly zjištěny žádné rozdíly nebo nesrovnalosti. Inventarizační zprávu obdrželi členové valné 

hromady předem v podkladových materiálech. K prezentované zprávě inventarizační komise 

nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.    

 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 6 

VH schvaluje zprávu inventarizační komise. 

 

 

7. REVOKACE USNESENÍ Č. 6G, 67. SCHŮZE VH ZE DNE 15.2.2018 

(SMLOUVA S FIRMOU I3 CONSULTANTS, S.R.O.) 

Informace prezentoval tajemník svazku. S firmou i3consultants s.r.o. bylo jednáno v době, kdy 

kolem řešení problematiky GDPR byla spousta nejasností. Vzhledem k tomu, že Mgr. Sigmund 

se v problematice velmi dobře orientuje a zároveň byla zesílena metodická podpora ze strany 

SMO ČR, není potřeba využívat další konzultační podpory ze strany dalšího subjektu. Za 

aktuální situace by šlo o neefektivně vynaložené prostředky. Smlouva s firmou I3 Consultants 

s.r.o. doposud nebyla podepsána, její revokací by došlo k úspoře pro obce a příspěvkové 

organizace (celkem cca 13.000 Kč měsíčně, tzn. cca 156.000 Kč ročně). Výše členského 

příspěvku by se pro rok 2018 již nyní neměnila, ale o uspořenou částku by se ponížila kalkulace 

členského příspěvku na rok 2019.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 7 

VH na základě doporučení správního výboru schvaluje revokaci usnesení č. 6G, 

67. schůze valné hromady ze dne 15.2.2018. 

 

 

8. CYKLOSTEZKA IVANČICE – DOLNÍ KOUNICE 

Tajemník informoval, že SV dne 16. 5. 2018 na základě doporučení hodnotící komise schválil 

přidělení podlimitní veřejné zakázky „Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa 

Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa“ firmě Alternativní Dopravní Studio, Ing. Adolf Jebavý, za 

cenu 687.677 Kč vč. DPH. Současně byla schválena smlouva o dílo s tímto dodavatelem. 

Náklady budou v souladu se Smlouvou o partnerství pro realizaci projektu "Cyklostezka 

Ivančice-Dolní Kounice“ hrazeny z dotace JmK, příspěvku města Dolní Kounice a obce 

Moravské Bránice. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 8 

A) VH bere na vědomí informace správního výboru o schválení zadání podlimitní veřejné 

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

Dolní Kounice – I. etapa“. 

B) VH v souladu se Smlouvou o partnerství pro realizaci projektu "Cyklostezka Ivančice-

Dolní Kounice“ schvaluje dofinancování akce „Dokumentace pro územní rozhodnutí – 

Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa“ (dále jen „akce“) z příspěvků 

spoluinvestorů dle poměrů délky katastrálního území spoluinvestorů pro řešenou etapu, 

tj. města Dolní Kounice (procentuální poměr délky katastrálního území 41 %) ve výši 

179.448 Kč a obce Moravské Bránice (procentuální poměr délky katastrálního území 
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59 %) ve výši 258.229 Kč. VH se obrací v souladu s ustanovením čl. III. odst. 1 a odst. 3 

Smlouvy o partnerství pro realizaci projektu "Cyklostezka Ivančice-Dolní Kounice" na 

město Dolní Kounice a obec Moravské Bránice s výzvou k úhradě těchto finančních 

příspěvků na dofinancování akce. 

 

9. SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO 

KRAJE 

Tajemník svazku informoval o schválení dotace z Jihomoravského kraje z programu Podpora 

rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018 ve výši 250.000 Kč na realizaci akce 

„Dokumentace pro územní rozhodnutí cyklostezky Ivančice – Dolní Kounice, úsek Moravské 

Bránice – Dolní Kounice“. Smlouvu č. j. 051537/18/ORR schválil správní výbor dne 16.5.2018. 

Spoluúčast k dotaci bude hrazena z příspěvku obce Moravské Bránice a města Dolní Kounice. 

Také letos byla schválena dotace z JmK na akci „Údržba cyklostezky Oslavany-Ivančice v 

roce 2018“ a následně doručena smlouva k jejímu poskytnutí. Celkové náklady na akci činí cca 

98.000 Kč, finanční podpora z JmK bude 68.600 Kč. Zbytek nákladů bude financováno 

z vlastních zdrojů MR Ivančicko. 

Z dotačního programu JmK „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 

2018“ byla přiznána dotace ve výši 42.000 Kč na akci „Festival Mikroregionu Ivančicko“. 50% 

finanční spoluúčast bude hrazena z příspěvku Nadace ČEZ.   

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 9 

A) VH bere na vědomí informaci správního výboru o schválení smlouvy o poskytnutí 

investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 051537/18/ORR na realizaci akce 

„Dokumentace pro územní rozhodnutí cyklostezky Ivančice – Dolní Kounice, úsek 

Moravské Bránice – Dolní Kounice“. Spoluúčast k dotaci ve výši 50 % zajištěna v souladu 

s uzavřenou Smlouvou o partnerství pro realizaci projektu "Cyklostezka Ivančice-Dolní 

Kounice" z příspěvků spoluinvestorů tj. města Dolní Kounice a obce Moravské Bránice. 

B) Schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

č. 052260/18/ORR na realizaci akce „Udržování čistoty cyklostezky Oslavany-Ivančice“. 

Spoluúčast k dotaci ve výši 30 % zajištěna z vlastních zdrojů rozpočtu DSO. 

C) Schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

č. JMK054155/18/OK na realizaci akce „Festival Mikroregionu Ivančicko“. Spoluúčast 

k dotaci ve výši 50 % zajištěna z grantového příspěvku Nadace ČEZ. 

 

10. SCHVÁLENÍ MIMOŘÁDNÉHO ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU PRO MAS 

BRÁNA BRNĚNSKA Z.S. 

Tajemník informoval, že valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. schválila 

na svém zasedání dne 20.2.2018 členský příspěvek ve stejné výši jako v roce 2017, tzn. 3 

Kč/obyvatel. Splatnost příspěvku je 31. 7. 2018. Na základě toho budou členské obce, které 

poskytly své území MAS Brána Brněnska, následně Mikroregionem Ivančicko vyzvány k 

úhradě mimořádného členského příspěvku. Tajemník se proto obrátil na zástupce obcí 

s prosbou o zařazení a projednání tohoto mimořádného členského příspěvku na příští schůzi 

jejich zastupitelstva. Následně proběhla diskuze o přínosech a významu MAS Brány Brněnska, 

z. s. pro obce. Zástupci obcí se obrátili na tajemníka s požadavkem o zaslání přehledu dotací, 

které byly doposud schváleny pro území Mikroregionu Ivančicko.  
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 1 

 

Usnesení č. 10 

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

hromady spolku ze dne 20.2.2018 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 31.07.2018. 

 

 

11. REGIONTOUR 2019  

Tajemník svazku informoval o stanoviscích měst Ivančice, Oslavany a Dolní Kounice k účasti 

na akci Regiontour 2019. Na základě jednání příslušných orgánů město Dolní Kounice 

neschválilo svou účast na akci Regiontour 2019 v rámci společné expozice DSO Mikroregionu 

Ivančicko, město Oslavany svou účast schválilo. Zastupitelstvo města Ivančice prozatím svou 

účast neprojednávalo. Rada města Ivančice na svém zasedání dne 9.5.2018 však doporučila 

zastupitelstvu města svou účast na Regiontouru 2019 schválit. V případě schválení původního 

návrhu také zastupitelstvem města Ivančice bude finanční spoluúčast Ivančic činit 125.000 Kč, 

Oslavan 80.000 Kč a Mikroregionu Ivančicko cca 30.000 Kč. Předpokládané výdaje na celou 

akci činí 235.000 Kč. Aby mohla být uplatněna sleva za pronájem plochy a nedošlo tak 

k navýšení výdajů na akci, je třeba poslat na Veletrhy Brno přihlášku do 30.6.2018.   

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 11 

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

dnech 17.01.-20.01.2019 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 2018). Schvaluje předpokládanou spoluúčast 

Mikroregionu Ivančicko na celkových nákladech Regiontour 2019 hrazená z vlastních 

zdrojů ve výši cca. 30.000 Kč. 

 

 

12. VYDÁNÍ STOLNÍCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2019 

Tajemník svazku připomněl koncept stolních kalendářů pro rok 2019. Malíř pan Svatopluk 

Drápal dodá akvarelové malby všech členských obcí. Výdaje na malby ve výši 8.000 Kč budou 

hrazeny z příspěvku Nadace ČEZ. Vzhledem k proběhlé reklamaci a nízké kvalitě tisku 

kalendáře MRI 2018 tajemník navrhuje oslovit při výběru příštího dodavatele širší okruh firem. 

Zasílat podklady pro kalendář mohou obce do 30. září 2018.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 
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Usnesení č. 12 

VH schvaluje vydání stolních kalendářů MR Ivančicko na rok 2019 (dále jen 

„kalendáře“). Jako grafický podklad pro kalendáře budou využity ručně kreslení 

akvarely členských obcí od malíře Svatopluka Drápala (Biskoupky). VH dále ukládá 

správnímu výboru schválit úhrady za poskytnuté plnění pro pana Drápala, 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 2018. 

 

 

13. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5/2018 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 5/2018, 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 10 0 0 

 

Usnesení č. 13 

VH schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2018 dle předloženého návrhu. 

 

 

14. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

Tajemník informoval o dalším postupu ve věci náhrady škody v souvislosti s problematickými 

pozemky na cyklostezce Oslavany-Ivančice. Majitelé dvou pozemků, kteří porušili smlouvu o 

budoucí smlouvě kupní a způsobili tak MR Ivančicko škodu, byli již vyzváni k její náhradě. 

Vzhledem k tomu, že se pozemky nachází na katastru města Ivančice, o následujícím postupu 

se bude také jednat s městem Ivančice. 

Tajemník svazku informoval o proběhlé schůzce s ředitelem Komerční banky a. s., pobočka 

Ivančice, ohledně změny nastavení účtu MR Ivančicko za účelem úspor za vedení účtu. 

Výstupem je změna nastavení účtu, kterou dojde k měsíční úspoře cca 150 Kč. 

Tajemník informoval o vzniklém defektu na jednom ze skákacích hradů, který neumožňoval 

jeho další provoz. Po posouzení stavu výrobcem bylo potřeba nechat provést generální opravu. 

Celkové náklady činily cca 15.000 Kč. Tajemník otevřel diskuzi ohledně nastavení způsobu 

financování této i příštích oprav společného majetku MR Ivančicko. 

    
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 14 

VH pověřuje správní výbor DSO nastavením vhodného systému financování opravy 

skákacího hradu a vyzvat obce, které používají skákací hrad na svých akcích k úhradě 

částky, která bude v souhrnu odpovídat výdaji za provedené opravy. 

 

Na závěr proběhla krátká prezentace produktů a nabídky firmy Runex zabývající se výstavbou 

Fit stezek, Fit parků a jejich doplňků.  
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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 a poté 69. valnou hromadu v 18.50 

hod. ukončil. 

 

V Nových Bránicích dne 21. června 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 69. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 
MIKROREGION IVANČICKO 

 

69. zasedání valné hromady se konalo dne 21. června 2018 v Nových Bránicích (v budově OÚ Nové 

Bránice) a zúčastnilo se jej 10 zástupců členských obcí svazku – dle prezenční listiny, která je 

nedílnou součástí zápisu. 

 

Valná hromada:  

1. A) Schválila program zasedání. 

B) Schválila ověřovatele zápisu Ing. Jana Trechu. 

2. Vzala na vědomí informace Centra společných služeb a výstupy z Analýzy přínosů. 

3. Schválila změnu personálního obsazení pozice Specialista pro rozvoj Mikroregionu z důvodu 

nástupu stávající zaměstnankyně Mgr. Moniky Zemanové na mateřskou/rodičovskou 

dovolenou v červenci 2018. Zástup za Mgr. Zemanovou po dobu čerpání MD/RD: Jitka Živná, 

bytem Hřbitovní 1212/19, 664 91 Ivančice, nar. 1977 (rozsah pracovního úvazku 0,7). Mzdové 

podmínky zaměstnance stanoveny v souladu se Smlouvou dle výše finančního příspěvku 

poskytnutého Svazem měst a obcí ČR. 

4. Schválila závěrečný účet DSO Mikroregionu Ivančicko za rok 2017, a to bez výhrad. 

5. Vzala na vědomí zprávu kontrolního výboru za provedenou kontrolu období červenec–

prosinec 2017. 

6. Schválila zprávu inventarizační komise. 

7. Na základě doporučení správního výboru schválila revokaci usnesení č. 6G, 67. schůze valné 

hromady ze dne 15.2.2018. 

8. A) Vzala na vědomí informace správního výboru o schválení zadání podlimitní veřejné 

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

Kounice – I. etapa“. 

B) V souladu se Smlouvou o partnerství pro realizaci projektu "Cyklostezka Ivančice-Dolní 

Kounice“ schválila dofinancování akce „Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická 

trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa“ (dále jen „akce“) z příspěvků spoluinvestorů dle 

poměrů délky katastrálního území spoluinvestorů pro řešenou etapu, tj. města Dolní Kounice 

(procentuální poměr délky katastrálního území 41 %) ve výši 179.448 Kč a obce Moravské 

Bránice (procentuální poměr délky katastrálního území 59 %) ve výši 258.229 Kč. VH se 

obrátila v souladu s ustanovením čl. III. odst. 1 a odst. 3 Smlouvy o partnerství pro realizaci 

projektu "Cyklostezka Ivančice-Dolní Kounice" na město Dolní Kounice a obec Moravské 

Bránice s výzvou k úhradě těchto finančních příspěvků na dofinancování akce. 

9. A) Vzala na vědomí informaci správního výboru o schválení smlouvy o poskytnutí investiční 

dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 051537/18/ORR na realizaci akce „Dokumentace 

pro územní rozhodnutí cyklostezky Ivančice – Dolní Kounice, úsek Moravské Bránice – Dolní 

Kounice“. Spoluúčast k dotaci ve výši 50 % zajištěna v souladu s uzavřenou Smlouvou o 

partnerství pro realizaci projektu "Cyklostezka Ivančice-Dolní Kounice" z příspěvků 

spoluinvestorů tj. města Dolní Kounice a obce Moravské Bránice. 

B) Schválila smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 

052260/18/ORR na realizaci akce „Udržování čistoty cyklostezky Oslavany-Ivančice“. 

Spoluúčast k dotaci ve výši 30 % zajištěna z vlastních zdrojů rozpočtu DSO. 

C) Schválila smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.  

JMK054155/18/OK na realizaci akce „Festival Mikroregionu Ivančicko“. Spoluúčast k dotaci 

ve výši 50 % zajištěna z grantového příspěvku Nadace ČEZ. 

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

hromady spolku ze dne 20.2.2018 schválila úhradu mimořádného členského příspěvku ve výši 

3 Kč/obyvatele. K úhradě mimořádného členského příspěvku vyzvala obce, které poskytly své 
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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 31.07.2018. 

11. A) Schválila podání závazné přihlášky k účasti na veletrhu Regiontour konaný ve dnech 17.01.-

20.01.2019 a současně schválila úhrady objednané plochy, registračních a souvisejících 

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

B) Schválila mimořádný členský příspěvek pro města Ivančice ve výši 125.000 Kč a Oslavany 

ve výši 80.000,- Kč a vyzvala 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 2018). Schválila předpokládanou spoluúčast Mikroregionu Ivančicko 

na celkových nákladech Regiontour 2019 hrazená z vlastních zdrojů ve výši cca. 30.000 Kč. 

12. Schválila vydání stolních kalendářů MR Ivančicko na rok 2019 (dále jen „kalendáře“). Jako 

grafický podklad pro kalendáře budou využity ručně kreslení akvarely členských obcí od 

malíře Svatopluka Drápala (Biskoupky). VH dále uložila správnímu výboru schválit úhrady za 

poskytnuté plnění pro pana Drápala, schválit výběr vhodného dodavatele pro vytištění 

kalendářů. Obrátila se na členské obce o součinnost a dodání veškerých potřebných podkladů 

pro kalendáře. Termín uzávěrky pro podklady: 30. září 2018. 

13. Schválila Rozpočtové opatření č. 5/2018 dle předloženého návrhu. 

14. Pověřila správní výbor DSO nastavením vhodného systému financování opravy skákacího 

hradu a vyzvat obce, které používají skákací hrad na svých akcích k úhradě částky, která bude 

v souhrnu odpovídat výdaji za provedené opravy. 

 

 

 

V Nových Bránicích dne 21. června 2018 

 

 

 

 

 

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

předseda správního výboru 

svazku 

 ověřovatel 

 


