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Z   Á   P   I   S 
ze 70. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 2. října 2018 (úterý) v 16.30 hod. na Hlíně 

v budově OÚ Hlína (Hlína 19, 664 91 Ivančice) 

 
 

 

Přítomni – členové VH:  Mgr. Josef Benda, Martin Jacko, Ing. Radka Formánková, Miloš 

Dostalý, Rostislav Štork, Josef Obršlík, Milan Hamala, Michal 

Hledík, Ing. Jan Trecha, Mgr. Naděžda Chajmová, Zdeněk Kališ, 

Mgr. Miloš Musil 

 

Omluveni – členové VH: Vladimír Novák, Hana Täuberová 
 

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

Brněnska), Ing. Svatopluk Staněk (místostarosta města 

Oslavany), Jaroslav Sojka (1.místostarosta města Ivančice) 
 

Tajemník:  Ing. Bohumil Smutný 
 

Specialista pro rozvoj  

mikroregionu: Jitka Živná 

 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

 Návrh programu zasedání 

 

1. Zahájení 

2. Informace Centra společných služeb (CSS) 

3. Cyklostezka Oslavany – Ivančice 

4. Projednání návrhu na výši členského příspěvku v roce 2019 

5. Rozšíření poskytování služeb pověřence ochrany osobních údajů dle obecného 

    nařízení GDPR pro další subjekty (příspěvkové organizace, spolky) 

6. Obnova a doplnění turistických informačních tabulí v obcích Mikroregionu  

    Ivančicko 

7. Směrnice o cestovních náhradách 

8. Rozpočtové opatření č. 9/2018 

9. Různé, podněty, 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 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 12 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 11 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. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 2 

VH bere na vědomí informace Centra společných služeb za období od 22.6. do 2.10.2018  

 

 

3. CYKLOSTEZKA OSLAVANY - IVANČICE  

Tajemník svazku vysvětlil přítomným celou situaci a podal informace i o probíhající 

komunikaci mezi Mikroregionem, městem Ivančice a městem Oslavany, kterých se problém 

týká. Tajemník shrnul, že Mikroregion Ivančicko obdržel výzvu od JUDr. Jaroslavy 

Dvořáčkové, právníka OISMaP, zastupujícího město Ivančice ve věci vrácení částky 1 mil. Kč, 

což je část poskytnuté dotace na výstavbu Cyklostezky Oslavany-Ivančice. Z příspěvku, 

poskytnutého na základě platné „investiční smlouvy“ hradil v jejích intencích Mikroregion 

veškeré dohodnuté náklady na stavební a související práce, následně pak na výkupy pozemků 

a další případné přímo související náklady.  
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Tajemník v této věci JUDr. Dvořáčkové sdělil, že Mikroregion Ivančicko musí nejprve provést 

rekapitulaci všech výdajů, které souvisely s budováním cyklostezky, aby bylo možné stanovit 

částku, která bude městu Ivančice vrácena dle Dodatku smlouvy a odpovídající získané dotaci. 

Tyto všechny výdaje v účetnictví Mikroregionu jsou evidovány, bohužel nebyla průběžně 

vedena jejich zvláštní evidence, jde zejména např. o různé správní poplatky, vedlejší výdaje. 

Dotace Jihomoravského kraje byla Mikroregionu Ivančicko na tuto akci poskytnuta v červnu 

roku 2015 v částce 2 mil. Kč a použita na spolufinancování akce ještě v tomto roce. Vzhledem 

k nedořešeným majetkoprávním záležitostem docházelo k opakovaným žádostem na SFDI o 

posunutí termínu pro Závěrečné vyhodnocení akce (dále jen ZVA), které se podařilo dokončit 

a podat k 30.6.2017. Do dnešního dne nemáme ještě poskytovatelem dotace schválené ZVA. 

Dle názoru vedení Mikroregionu Ivančicko je základní podmínkou pro finanční vypořádání mít 

uzavřený projekt schválením ZVA ze strany poskytovatele dotace. Také bylo v roce 2018 

zahájeno vymáhání náhrady škody za porušení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy se 

dvěma vlastníky na ivančickém katastru (pan B. a paní E.). Kvůli tomu, že tito vlastníci v 

mezidobí v rozporu s uzavřenou budoucí kupní smlouvou uzavřeli kupní smlouvu s jiným 

subjektem, musel Mikroregion Ivančicko vykoupit dotčené pozemky od nových vlastníků 

(evidentně spekulantů) za výrazně vyšší cenu (rozdíl v souhrnu činí cca 115.000,- Kč). O těchto 

skutečnostech bylo vedení města Ivančice vedením Mikroregionu informováno. Uvedená 

částka musela být Mikroregionem Ivančicko uhrazena z příspěvku města Ivančice. Původní 

vlastníci jsou nyní vyzýváni k úhradě vzniklé škody. Valná hromada Mikroregionu Ivančicko 

však je připravena projednat návrh, že odstoupí od tohoto vymáhání, pokud město Ivančice 

bude akceptovat, že navýšené výdaje za výkupy pozemků budou zahrnuty (odečteny) do částky, 

kterou má Mikroregion Ivančicko městu Ivančice vracet. Po schválení ZVA, dořešení vymáhaní 

a provedení závěrečného vyúčtování v rámci realizovaných výdajů Mikroregionu Ivančicko 

bude možné stanovit částku, která bude městům vrácena. Tedy bude muset dojít k odečtení i 

další výdajů, které byly spojeny s realizací projektu a vztahují se ke katastru každého města, 

jako např. výkupy pozemků a další platby související s akcí (správní poplatky, uhrazené 

nájemné, pojistné apod.). 

Stanovisko vedení města Ivančice je však takové, že bez ohledu na dohledání všech výdajů a 

ukončení sporů požaduje vrátit částku 1 mil. Kč, což je část poskytnuté dotace. 

Ing. Staněk, místostarosta Oslavan k tomu uvedl, že město Oslavany poskytlo svůj příspěvek 

na základě odhadu jako zálohu s tím, že po dokončení akce – tedy doručení výsledku ZVA ze 

strany SFDI, budou veškeré výdaje vyúčtovány a přebytek vrácen městu Oslavany. Ivančice 

striktně požadují vrácení celé částky. 

Smlouva o investiční akci „Cyklostezka Oslavany – Ivančice“ článek V. v bodech 2 a 3 zní 

takto:  

2. Účastníci této smlouvy se dohodly, že náklady spojené s přípravou a realizací Projektu včetně 

vyhotovení projektové dokumentace, příslušných správních poplatků, stavebního dozoru, 

vybudování lávky přes řeku Oslavu, atp. ponesou Spoluinvestoři rovným dílem (tj. 50:50). 

3. Dále se účastníci této smlouvy dohodly, že náklady spojené s výkupem pozemků, se 

zřizováním věcných břemen včetně zhotovení geometrických plánů a příslušných správních 

poplatků za vklad do práv do katastru nemovitostí ponesou účastníci podle katastrálních území 

jednotlivých Spoluinvestorů. 

 

Zástupce města Ivančice pan Jaroslav Sojka sdělil, že dle mínění rady města Ivančice 

Mikroregion Ivančicko úmyslně zadržuje veřejné prostředky města Ivančice, že Mikroregion 

má na účtu přes 2 mil. korun, ať Mikroregion vrátí 1.mil. Kč městu Ivančice a zároveň si zažádá 
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o mimořádný příspěvek na dofinancování příslušných výdajů. Také podal dotaz, zda 

Mikroregion doložil doklady k ZVA v termínu do 6 měsíců od ukončení akce. 

 

Ing. Svatopluk Staněk reagoval informacemi, že Mikroregion stále ještě čeká na schvální ZVA 

ze SFDI, ale že doklady byly řádně doloženy v roce 2017 dle dohody s poskytovatelem dotace. 

Vyúčtování na SFDI bylo 2x odloženo, poprvé kvůli digitalizaci katastru, podruhé kvůli 

spekulantům s výkupy pozemků. Co se týká zadržování veřejných prostředků Mikroregionem, 

tak město Oslavany s tím nemá problém, záleží na úhlu pohledu a s vyúčtováním se čeká právě 

na doručení ZVA. Jsou tím Ivančice nějak škodné? Finance, které se mají městům vracet, na 

účtu Mikroregionu jsou.  

 

Město Ivančice prostřednictvím svého zástupce pana Sojky předložilo návrh na navrácení 

milionu korun a zažádání o mimořádný příspěvek, Valná hromada MrI navrhuje schválení 

Dodatku č. 2, uvidí se, jak se k tomu po volbách postaví nová zastupitelstva měst. 

 

Na základě zadaného úkolu Správním výborem svazku ze dne 30.8.2018 byl vypracován návrh 

Dodatku č. 2 k výše uváděné Smlouvě o investiční akci, která upravuje postup vyúčtování 

poskytnutých finančních prostředků Mikroregionem Ivančicko vůči městům Oslavany a 

Ivančice. 

 

K obsahu samotného návrhu Dodatku č. 2 v rámci diskuze bylo navrženo, že v souvislosti 

s dofinancováním a vrácením částky spoluinvestorům, dojde k vložení věty, která by vyřešila 

výkupy pozemků za navýšenou cenu: 

 

Jedná se rovněž i výdaje vynaložené na výkup pozemků, které byly oproti původně 

uzavřeným smlouvám o uzavření budoucí kupní smlouvy vyšší, a to v důsledku porušení 

těchto smluv o uzavření budoucí kupní smlouvy, přičemž pozemky bylo nutné vykoupit, 

jinak by Projekt nemohl být realizován. Tyto výdaje jsou zaznamenány v účetnictví 

Mikroregionu v souvislosti s Projektem a budou na požádání předloženy. 

 

Ing. Staněk prohlásil, že za město Oslavany s takto navrženým dodatkem problém nemá a lze 

předpokládat, že ho město Oslavany schválí. Jaroslav Sojka sdělil, že předloží tento návrh 

k projednání příslušným orgánům města, v tuto chvíli však nelze slíbit, zda bude podpořen. Po 

diskuzi k danému bodu nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení. 
 

Bod A 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 3A 

VH schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o investiční akci Cyklostezka Oslavany-

Ivančice a obrací se na zastupitelstva měst Oslavany a Ivančice s žádostí o projednání a 

schválení předmětného dodatku. 
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 3B 

VH bere na vědomí průběh řešení nároků vůči bývalým majitelům pozemků pod cyklo-

stezkou, kteří v rozporu s uzavřenou budoucí kupní smlouvou s Mikroregionem Ivančicko 

odprodali své pozemky jiným subjektům a způsobili tak svým jednáním škodu. 
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4. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NA VÝŠI ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU NA ROK 2019 

Tajemník uvedl důvody, které vedou k návrhu navýšení členského příspěvku na rok 2019. 

Jedním z důvodů je, že k 30.6.2019 končí projekt CSS, který bude pravděpodobně prodloužen 

do konce roku 2019, ovšem v tuto chvíli nikdo neví, jaká bude výše spolufinancování. Tajemník 

vyzývá zástupce obcí, aby na svých zastupitelstvech projednali maximální akceptovatelnou 

výši členských prostředků v roce 2019 – buď 25,- Kč na obyvatele a pak zvažovat další 

navýšení nebo rovnou skočit na 30,- Kč v roce 2019 a 40,- Kč v roce 2020. Nyní je členský 

příspěvek 20- Kč/obyvatele/rok. V diskuzi k bodu se vyjádřili zástupci obcí, že tento návrh buď 

nechají projednat na příslušných orgánech obcí, nebo rovnou návrh podporují. Z diskuze 

vyplynulo, že pro většinu by navýšení příspěvku mohlo být akceptovatelné na 30 Kč/obyvatele.  

 
 

 

 

Usnesení č. 4  

 

VH schvaluje předložit členským obcím k projednání v příslušných orgánech návrh na 

výši členského příspěvku na rok 2019 ve výši 30,-Kč/obyvatele. 

 

 

5. ROZŠÍŘENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB POVĚŘENCE OCHRANY OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ DLE OBECNÉHO NAŘÍZENÍ GDPR PRO DALŠÍ SUBJEKTY 

(PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, SPOLKY) 

 

Tajemník seznámil valnou hromadu s informací, že o služby pověřence GDPR prostřednictvím 

Mikroregionu Ivančicko projevily zájem i jiné organizace, které prozatím s MrI nemají 

uzavřenou smlouvu. Navýšením počtu organizací by tak mohlo dojít ke snížení nákladů na 

financování části mzdových výdajů pověřence pro jednotlivé zúčastněné (jde o 

spolufinancování 0,6 části úvazku hrazený z vlastních zdrojů Mikroregionu). Tajemník uvedl, 

že zájemci jsou příspěvkové organizace města Ivančice (ZŠ, MŠ, aj.), se kterými probíhají 

individuální jednání. Některé základní školy z města Ivančice se již závazně rozhodly požádat 

Mikroregion Ivančicko o uzavření smlouvy. Předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

 

Bod A 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 5A 

Schvaluje od 1.1. 2019 rozšířit poskytování služeb pověřence dle obecného nařízení GDPR 

těm příspěvkovým organizacím a dalším subjektům (spolky), které o to Mikroregion 

Ivančicko požádají nejpozději do 31.10.2018, aby bylo možno stanovit kalkulaci 

příspěvku na dofinancování mzdových a dalších výdajů spojených s činností pověřence v 

roce 2019.  

 

Bod B 

 

Tajemník uvedl, že se na Mikroregion Ivančicko obrátil spolek O děti postaráno z.s., který 

provozuje svoji činnost v Ivančicích s žádostí o poskytování služeb pověřence ochrany 

osobních údajů. Vzhledem k tomu, že cena pro spolky bude nastavena na základě provedené 

kalkulace na pokrytí mzdových výdajů 0,6 úvazku pověřence od roku 2019, bylo navrženo, aby 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 
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byla uzavřena smlouva na dobu určitou do konce roku 2018 za částku 500,- Kč měsíčně a od 

1.1.2019 byla v rámci kalkulace stanovena jednotná sazba pro všechny spolky, které o tuto 

službu požádají.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

  

Usnesení č. 5B 

Schvaluje smlouvu o poskytování služeb pověřence dle obecného nařízení GDPR pro 

spolek O děti postaráno z.s., Nádražní 206,675 73 Rapotice, IČ: 06129498 na dobu určitou 

od uzavření smlouvy do 31.12.2018. Od 1.1.2019 bude subjektu poskytována tato služba 

za stejných podmínek, jako všem dalším organizacím. 

 

 

6. OBNOVA A DOPLNĚNÍ TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH TABULÍ V 

OBCÍCH MIKROREGIONU IVANČICKO 

 

Bod A  

 

Na základě předložené žádosti schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje Mikroregionu 

Ivančicko individuální dotaci na akci „Obnova a doplnění turistických informačních tabulí“ ve 

výši 250.000,- Kč. V měsíci září již proběhly ve všech obcích MrI pracovní schůzky, na kterých 

se řešila potřeba výměn a oprav stávajících info tabulí, včetně jejich fyzické kontroly a umístění. 

Na těchto schůzkách byli zástupci obcí podrobně informováni o průběhu akce, financování i 

návrzích na nový vzhled tabulí. Paní Jitka Živná, která schůzky se zástupci obcí absolvovala, 

poté informovala o výsledcích kontrol, jednání i stavu všech stávajících info tabulí. Cílem 

projektu tedy je provést obnovu infotabulí v obcích Mikroregionu Ivančicko (10 původních 

obcí) a instalovat kompletně nové infotabule jednak do nově přistoupivších obcí (4 obce) a 

případně i instalovat nové do původních obcí, kde jejich technický stav je vlivem 

povětrnostních podmínek či vandalismu již nevyhovující a musejí být vyměněny kompletně. 

V některých obcích tak půjde pouze o výměnu samotných infotabulí, jinde dle potřeb a 

požadavků se může jednat o odstranění původní a kompletně novou instalaci vč. dřevěného 

rámu a betonáže. K uvedenému nikdo neměl námitky.   

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 6A 

Schvaluje realizaci projektu „Obnova a doplnění turistických informačních tabulí v 

obcích Mikroregionu Ivančicko“ dle žádosti předložené na Jihomoravský kraj. Současně 

schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, smlouva č. JMK 

055317/18/OKH na akci ve výši 250.000,-Kč. Spoluúčast k dotaci bude hrazena z vlastních 

zdrojů DSO. VH ukládá správnímu výboru schválit výběr zhotovitele infotabulí. 

 

Bod B 

 

Tajemník uvedl, že ještě před tím, než bude řešena samotná zakázka na výběr dodavatele 

obnovy/doplnění infotabulí, je nutné zajistit od obcí podklady pro obsahovou náplň. Jednou ze 

součástí obsahové náplně budou i mapy obcí se zakreslením turistických cílů a mapové výřezy 
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dle požadavků. Mapové podklady by měly zahrnovat zpracování celkové mapy území 

Mikroregionu Ivančicko a dále ještě 14 výřezů jednotlivých členských obcí (centra obcí 

v detailním rozlišení). Každá infotabule tak bude obsahovat celkovou mapu území 

Mikroregionu a výřez té obce, kde je infotabule umístěna, doplněnou o vyznačení bodů zájmů 

(např. restaurace, odpočívky apod.). K uvedenému účelu je nutné zakoupit mapové podklady, 

které dle provedeného průzkumu trhu bude nutné řešit samostatnou zakázkou, protože 

zhotovitelé infotabulí většinou nabízejí pouze vytvoření grafických návrhů samotných 

infotabulí a celkové grafické zpracování podkladů, nikoliv však individuální tvorbu mapových 

podkladů dle specifických požadavků zadavatele. K tomuto účelu je nutné obrátit se na 

specializovanou firmu, která je schopná těmto požadavkům vyhovět. V rámci průzkumu trhu 

proto byla oslovena k podání nabídky firma Ing. Jaroslav Nemec, JN- kart, IČ: 724 46 111, 

která tyto služby dle specifikace požadavků Mikroregionu nabídla za celkovou cenu 24.000,- 

Kč vč. DPH.  

 

Usnesení č. 6B 

 

VH, v návaznosti na jednotlivé aktivity projektu a v souladu s vnitřní organizační 

směrnicí č.  1/2013 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavírání 

smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací, služeb a dodávek, ve znění pozdějších 

dodatků, schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na mapové podklady pro 

infotabule, Ing. Jaroslav Němec, Rybízová 477/7, 621 00, Brno – Medlánky, IČ: 72446111 

ve výši 24.000,- Kč vč. DPH (individuální zpracování 14 obcí, 1 mapa celého území DSO). 

Dodavateli služeb bude vystavena objednávka na plnění. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

 

 

7. SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH 

 

Informace prezentoval tajemník svazku. S ohledem na to, že se začíná navyšovat počet 

povinných školení pro všechny zaměstnance DSO, s nutností dojíždění do vzdálených částí ČR, 

předložil tajemník návrh Směrnice o cestovních náhradách. Doposud nebylo proplácení 

cestovného ani nákladů na telefonování možné a zaměstnanci si tyto náklady hradili z vlastních 

peněz. Za situace, kdy zaměstnanci musejí dojíždět třeba i vícekrát za měsíc do Brna, Olomouce 

i Prahy a používají k tomu vlastní osobní automobil, jedná se o výdaje, které by měly být 

nějakým způsobem refundovány.   

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 7 

Schvaluje Směrnici o cestovních náhradách pro zaměstnance DSO. 

 

 

8. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2018 

 

Tajemník uvedl, že ke dni konání valné hromady nebylo Rozpočtové opatření připraveno, proto 

projednání bodu odloženo a bude předloženo k projednání a schválení správnímu výboru ještě 

v tomto měsíci. VH tedy bod odkládá.  



8 

 

 

 

9. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

 Mgr. Jana Heřmanová (zástupkyně MRI v MAS Brána Brněnska) informovala, že MAS 

v rámci IROP vyhlásila výzvu na komunitní centra a požádala VH, zda by se 

Mikroregion mohl stát partnerem projektu. Podmínky dotace v bodovém hodnocení 

akce upřednostňují projekty, které v rámci partnerství spolupracují s jinými subjekty a 

tím by MrI jako partner pomohl SVČ jako žadateli podpořit získání dotace na 

rekonstrukci budovy SVČ. V jídelně je nutné vyměnit podlahu a topení a ve 2 

cvičebnách vyměnit podlahy a elektroinstalace.  

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 8 

VH schvaluje partnerství se SVČ v žádosti na Komunitní centrum Horizont při SVČ 

Ivančice, pro výzvu MAS v rámci IROP.  V rámci partnerství není ze strany 

Mikroregionu Ivančicko schvalována finanční spoluúčast, předmětem je spolupráce na  

aktivitách. 

 

Dále v bodě „Různé“ bylo dále prezentováno, nebo projednáno: 

 

 Mgr. Jana Heřmanová dále informovala o dalších aktivitách MAS, které budou zaslány 

zástupcům obcí prostřednictvím tajemníka ing. Smutného. MAS připravuje dotační 

program na chodníky, zeleň,… O školení dotací a zpracovávání žádostí nemají 

pracovníci obcí příliš zájem, spíše více upřednostňují individuální konzultace. 

 

 Mgr. Naděžda Chajmová v rámci partnerství komunitního centra mezi MrI a SVČ 

Ivančice VH předložila návrh na podporu seniorů a upadajících klubů důchodců v celém 

regionu formou sdružení klubů pod záštitu MrI a pořádáním různých aktivity, zájezdů 

apod. 

 

 Tajemník svazku jménem VH navrhl vyjádřit čestné uznání Josefu Obršlíkovi, 

starostovi obce Ketkovice za jeho dlouholetou práci pro obec a přínos pro Mikroregion 

Ivančicko a předat mu Čestné uznání a drobný věcný dar. Funkci starosty nebo 

místostarosty obce vykonával 22 let (6 let jako místostarosta, 16 jako starosta) a obec 

Ketkovice byla také jedna ze zakládajících obcí Mikroregionu v roce 2003. V 

komunálních volbách již nekandiduje a odchází do zaslouženého důchodu. Předseda 

správního výboru mu předal dárkové balení a čestné uznání. Dárkové balení hrazeno 

z rozpočtu Mikroregionu Ivančicko. 

    

 Jitka Živná, Specialista pro rozvoj mikroregionu, na základě žádosti některých obcí 

informovala o možnosti zasílání úředních dokumentů určených k vyvěšení na úředních 

deskách prostřednictvím datové schránky a tím usnadnění obcím evidenci vyvěšování. 

O tuto nabídku projevili zájem všechny obce. 
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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 70. valnou hromadu v 18.30 

hod. ukončil. 

 

V obcí Hlína dne 2. října 2018 

 

 

 

 

 

 

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

předseda správního výboru 

svazku 

 ověřovatel 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Živná 
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V Ý P I S  U S N E S E N Í  

ze 70. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 
MIKROREGION IVANČICKO 

 
70. zasedání valné hromady se konalo dne 2. října 2018 v obci Hlína (v budově OÚ Hlína) a zúčastnilo se jej 12 

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. 

3. A) Schválila návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o investiční akci Cyklostezka Oslavany-Ivančice a obrací se na 

zastupitelstva měst Oslavany a Ivančice s žádostí o projednání a schvá-lení předmětného dodatku. 

B) Vzala na vědomí průběh řešení nároků vůči bývalým majitelům pozemků pod cyklostezkou, kteří v 

rozporu s uzavřenou budoucí kupní smlouvou s Mikroregionem Ivančicko odprodali své pozemky jiným 

subjektům a způsobili tak svým jednáním škodu. 

4.  Schválila předložit členským obcím k projednání v příslušných orgánech návrh na výši členského   

příspěvku na rok 2019 ve výši 30,-Kč/obyvatele. 

5.  A) Schválila od 1.1. 2019 rozšířit poskytování služeb pověřence dle obecného nařízení GDPR těm 

příspěvkovým organizacím a dalším subjektům (spolky), které o to Mikroregion Ivančicko požádají 

nejpozději do 31.10.2018, aby bylo možno stanovit kalkulaci příspěvku na dofi-nancování mzdových a 

dalších výdajů spojených s činností pověřence v roce 2019. 

B) Schválila smlouvu o poskytování služeb pověřence dle obecného nařízení GDPR pro spolek O děti 

postaráno z.s., Nádražní 206,675 73 Rapotice, IČ: 06129498na dobu určitou od uzavření smlouvy do 

31.12.2018. Od 1.1.2019 bude subjektu poskytována tato služba za stejných podmínek, jako všem dalším 

organizacím. 

6.  A. Schválila realizaci projektu „Obnova a doplnění turistických informačních tabulí v obcích Mikroregionu 

Ivančicko“ dle žádosti předložené na Jihomoravský kraj. Současně schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Jihomoravského kraje, smlouva č. JMK055317/18/OKH na akci ve výši 250.000,-Kč. Spoluúčast 

k dotaci bude hrazena z vlastních zdrojů DSO. VH ukládá správnímu výboru schválit výběr zhotovitele. 

 B. Schválila v návaznosti na jednotlivé aktivity projektu a v souladu s vnitřní organizační směrnicí č.  

1/2013 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavírání smluvních vztahů s dodavateli 

stavebních prací, služeb a dodávek, ve znění pozdějších dodatků, přidělení veřejné zakázky malého rozsahu 

na mapové podklady pro infotabule, Ing. Jaroslav Němec, Rybízová 477/7, 621 00, Brno – Medlánky, IČ: 

72446111 ve výši 24.000,- Kč vč. DPH (individuální zpracování 14 obcí, 1 mapa celého území DSO). 

Dodavateli služeb bude vystavena objednávka na plnění. 

7.  Schválila Směrnici o cestovních náhradách pro zaměstnance DSO. 

8.  Schválila partnerství se SVČ v žádosti na Komunitní centrum Horizont při SVČ Ivančice, pro výzvu MAS 

v rámci IROP.  V rámci partnerství není ze strany Mikroregionu Ivančicko schvalována finanční 

spoluúčast, předmětem je spolupráce na aktivitách. 

 

 

 

V obci Hlína dne 2. října 2018 

 

 

 

 

 

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

předseda správního výboru svazku  ověřovatel 

 


