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Z   Á   P   I   S 
ze 72. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 21. března 2019 (čtvrtek) v 16.00 hod. v Oslavanech 

v budově Městského úřadu Oslavany (Nám. 13. prosince 2/51, 664 12 Oslavany) 

 
 

 

Přítomni – členové VH: Mgr. Josef Benda, Ing. Petr Koťara, Martin Jacko, MVDr. Šárka 

Matoušková, Milan Hamala, Ing. Jan Trecha, Ing. Zdeněk Kališ, 

Ing. Svatopluk Staněk, Bc. Oldřich Krištof 

 

Omluveni – členové VH: Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Naděžda Chajmová 

 

Nepřítomni: Miloš Dostalý, Tereza Hanělová, Michal Hledík 
 

Hosté (funkce): Mgr. Miloš Musil (zastupitel města Oslavany, předseda 

cyklokoordinační komise), Dana Prušková (starostka obce 

Senorady) 
 

Tajemník:  Ing. Bohumil Smutný 

 

Specialista pro rozvoj  

mikroregionu: Jitka Živná 

 

Pověřenec GDPR:  Mgr. Bc. Marek Sigmund 

 

 

NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

1)  Zahájení 

2)  Informace odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice 

3)  Prezentace dotačních možností na zeleň a udržitelnost v období sucha 

4)  Zpráva o činnosti CSS, informace o prodloužení projektu 

5)  Cyklostezka Oslavany – Ivančice – finanční vypořádání akce s městy Ivančice a 

Oslavany 

6)  Účetní závěrka 2018 

7)  Příspěvek Nadace ČEZ na rok 2019 

8)  Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice 

9)  Zřízení komise pro informatiku 

10)  Výpůjční řád majetku – atrakcí pro děti a sazebník úhrad 

11)  Sazebník úhrad za komerční poskytování služeb pověřence ochrany osobních údajů 

GDPR pro externí subjekty 

12)  Různé, podněty, rozprava 

13)  Závěr 
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1. ZAHÁJENÍ 

Zahájení provedl místopředseda správního výboru Ing. Svatopluk Staněk pověřen 

zastupováním omluvené předsedkyně Mgr. Jany Heřmanové z důvodu nemoci. Přivítal 

všechny členy valné hromady a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů, a tudíž 

je valná hromada usnášeníschopná. 

 

Schválení programu 

Předseda správního výboru přednesl návrh programu, který byl zástupcům obcí zaslán 

s pozvánkou a zároveň se zeptal, zda má někdo nějaký 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 9 0 0 

 

Usnesení č. 1B 

VH jmenuje ověřovatelem zápisu Ing. Jana Trechu. 

 

 

 

2. INFORMACE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MěÚ IVANČICE 

Slova se ujal tajemník Ing. Bohumil Smutný, který přiblížil téma tohoto bodu, které mělo být 

prezentováno (pečovatelská služba), zároveň však konstatoval, že tento bod bude odložen na 

následující valnou hromadu svazku z důvodu omluvy a nemoci přednášející. 

 

3. PREZENTACE DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ NA ZELEŇ A UDRŽITELNOST 

V OBDOBÍ SUCHA 
 

Místopředseda Ing. Staněk informoval o připravované dotační výzvě a předal slovo panu RNDr. 

Davidu Brtnovi. Ten přednesl přítomným prezentaci dotačních možností z oblasti životního 

prostředí, zejména týkající se tvorbu pasportů a generelů zeleně a podal podrobné informace, 

na co všechno a jakým způsobem lze o dotace žádat. Podrobné informace jsou přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 2 

VH Bere na vědomí prezentované informace o plánované dotační výzvě OPZ č. 092 

„Výzva pro územní samosprávné celky“ (dále jen „dotační výzva“). 

 

VH se obrací na členské obce Mikroregionu Ivančicko s žádostí o doručení usnesení 

příslušných orgánů obcí ohledně rozhodnutí zapojit se do společného projektu s výběrem 

konkrétní požadované aktivity financované z dotační výzvy, v termínu nejpozději do 
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10.5.2019. Na základě projeveného zájmu obcí bude následně rozhodnuto o schválení 

zpracování žádosti o dotaci na společný projekt. 

 

 

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI CSS, INFORMACE O PRODLOUŽENÍ PROJEKTU 

 
Zprávu o činnosti centra společných služeb prezentoval tajemník svazku. Kompletní zpráva o 

činnosti CSS je součástí přílohy tohoto zápisu. 

Tajemník seznámil přítomné s průběžným zpracováním dotačních žádostí pro jednotlivé 

obce, které o to požádali, podal informace o průběhu akce Regiontour 2019, vzdělávacích 

seminářů pro zastupitele obcí a zájezdu na XII. klobásový festival do slovenského 

Sládkovičova, ale i dalších proběhlých aktivitách. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 3 

VH bere na vědomí informace Centra společných služeb za období od 19.12.2018 do 

21.3.2019. 

 

 

5. CYKLOSTEZKA OSLAVANY-IVANČICE – FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 

AKCE S MĚSTY IVANČICE A OSLAVANY 

 

Na základě zadaného úkolu provedli zaměstnanci CSS hloubkovou kontrolu účetnictví i všech 

dokladů svazku za období let 2007 – 2016 za účelem dohledat veškeré výdaje a příjmy 

související s realizací akce Cyklostezka Oslavany-Ivančice. Na základě této kontroly byla 

zpracována přehledná tabulka zahrnující veškeré příjmy i výdaje spojené s akcí „Cyklostezka 

Oslavany-Ivančice“ a vypracován návrh finančního vypořádání této akce s investory (města 

Ivančice a Oslavany), v souladu se smlouvou o investiční akci, uzavřenou smluvními stranami 

ve dnech 9. a 17. 12. 2013, ve znění pozdějších dodatků. Struktura výdajů a příjmů byla 

předložena a velmi podrobně prezentována valné hromadě. Tato tabulka bude předložena 

zástupcům měst Oslavany a Ivančice k projednání a případnému připomínkování. Ivančice již 

několik měsíců vyzývají Mikroregion Ivančicko, aby vrátil částku ve výši 1 mil. Kč, který jim 

dle jejich názoru v souladu s touto investiční smlouvou náleží. Údajně měly být některými 

zástupci města Ivančice i vyjádřeny pochybnosti, zda Mikroregion ještě těmito financemi 

disponuje, zda tyto prostředky nevyužil k jinému účelu. Valné hromadě byl proto předložen i 

aktuální výpis z bankovního účtu, který dokládá, že finanční prostředky na vyrovnání 

financování obou dotčených měst jsou stále na bankovním účtu svazku uloženy a připraveny 

k vyplacení. Stejně tak byl valné hromadě předložen výtah ze Stanov DSO, který poukazuje na 

povinnosti a pravomoci tajemníka. Z tohoto vyplývá, že tajemník/manažer nemůže svévolně 

bez vědomí valné hromady či správního výboru provádět jakékoli rozhodnutí ohledně nakládání 

s finančními prostředky Mikroregionu bez schválení příslušných orgánů svazku a ani k tomu 

nemá přidělená dispoziční práva. Tajemník uvedl, že on rozhodně nebrání vrácení finančního 

podílu, který městu Ivančice náleží, ale naopak chce, aby byla akce co nejdříve vypořádána a 

investorům vráceny podíly, které jim skutečně náleží. Avšak nelze podpořit názor, že by 

Mikroregion Ivančicko měl bez řádného finančního uzavření a vyhodnocení akce městu 

Ivančice vyhovět a poukázat celý 1 mil. Kč, protože by došlo k tomu, že by tato částka 

nezohledňovala všechny výdaje, které Mikroregion Ivančicko v souvislosti s akcí vynaložil 

v průběhu let 2013-2016 v době přípravy a realizace projektu i ze svých vlastních zdrojů. Týká 

se to různých nákladů, výkupů pozemků, dopracování projektových dokumentací, správních 
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poplatků, apod., ale i navýšení nákladů z důvodu výkupu pozemků, které byly jejich bývalými 

vlastníky v rozporu s budoucí kupní smlouvou uzavřenou s MR Ivančicko odprodány jiným 

subjektům, apod. O těchto výdajích byli investoři prokazatelně informováni. Nedošlo 

k vynaložení žádných finančních prostředků investorů v rozporu s uzavřenou investiční 

smlouvou, či na jiný účel. Tyto výdaje by měly být rovnoměrně rozděleny na vrub měst 

Ivančice a Oslavany podle jejich podílů na akci, resp. v případě výdajů za pozemky dle 

katastrálního principu. Bohužel bylo časově náročné dohledat všechny výdaje v účetnictví za 

několik let zpětně, protože nebyla bývalou ekonomkou vedena jejich samostatná evidence.  

Následně v diskuzi přítomní zástupci VH vyjádřili podporu tomuto přístupu a souhlasili 

s navrženým způsobem uzavření této investiční akce na základě prezentovaných výstupů 

návrhu finančního vypořádání s městy Ivančice a Oslavany. Ing. Staněk za město Oslavany 

vyjádřil, že způsob výpočtu finančních podílů, které mají být městům vráceny a poníženy o 

realizované výdaje, považuje za správně provedený a město Oslavany bude s předloženým 

návrhem souhlasit. Vzhledem k tomu, že žádný zástupce města Ivančice na této valné hromadě 

není přítomen, bude jim tento návrh předán a prezentován vedením Mikroregionu na následné 

individuální schůzce.  
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

  

Usnesení č. 4a 

VH bere na vědomí předložený návrh finančního vypořádání akce „Cyklostezka 

Oslavany-Ivančice“ v souladu se smlouvou o investiční akci „Cyklostezka Oslavany-

Ivančice“, uzavřenou smluvními stranami ve dnech 9. 12. a 17. 12. 2013, ve znění 

pozdějších dodatků.  

 

Usnesení č. 4b 

VH deleguje pravomoc správnímu výboru schválit konečnou verzi finančního vypořádání 

po projednání s městy Oslavany a Ivančice. 

 

 

6. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2018 

Tajemník svazku seznámil přítomné s účetní závěrkou za účetní období 2018. Dokumenty byly 

členům valné hromady zaslány k prostudování jako součást podkladů pro zasedání. V tomto 

bodě byl také přítomným předložen Opis účetních dat o aktuálním stavu dluhu bývalé účetní, 

paní Helešicové. 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. 5 

VH schvaluje účetní závěrku za rok 2018. 

 

 

7. PŘÍSPĚVEK NADACE ČEZ NA ROK 2019 

Tajemník informoval, že správní výbor dne 5.2.2019 projednal možné varianty rozdělení 

příspěvku Nadace ČEZ na projektové aktivity obcí. Zástupci Nadace ČEZ již v minulých letech 

při jednáních s Mikroregionem Ivančicko uvedli, že by spíše přivítali využívání příspěvku pro 
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jeden až tři velké projekty. V současné době však Mikroregion nemá žádný velký projekt, na 

který by bylo možné nadační příspěvek využít, a proto tajemník správnímu výboru navrhl dvě 

možná řešení: 

a) ponechat malé projekty všech obcí s příspěvkem 28.000,- Kč/obec (s výjimkou Ivančic 

a Oslavan – ty čerpají příspěvky přímo od Nadace ČEZ), ale jen za podmínky, že 

podpořeny budou pouze takové akce, u kterých každá obec k jedné akci doloží 

maximálně dva prvotní daňové doklady; 

b) zavést na dvouletý režim, kdy polovina obcí (dle abecedy) dostane v daném roce 

dvojnásobnou částku (tj. 56.000,- Kč) a využije ji na větší projekt dle svého určení – 

zeleň, oprava chodníků, větší kulturní akce, apod.  

 

Jako další společné akce Mikroregionu Ivančicko, které by byly v roce 2019 financovány 

z příspěvku Nadace ČEZ. Jednalo by se o tyt aktivity: 

- Podpora lokální ekonomiky (miniveletrh pro podnikatele) vč. výtisku katalogu 

řemeslníků v území Mikroregionu, 

- Cyklovyjížďka Mikroregionem Ivančicko, 

- Pořízení společného mobilního dopravního značení pro využití při uzavírkách v obcích 

(např. rekonstrukce komunikací apod.). 

Uvedené aktivity tajemník krátce prezentoval.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 1 0 

 

Usnesení č. 6 

VH schvaluje zpracování a podání žádosti o grantový příspěvek Nadace ČEZ na společný 

projekt „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity“ (dále jen "projekt") 

v celkové výši 450.000,- Kč. V rámci projektu schvaluje poskytnutí příspěvku pro obce 

Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice a Kupařovice ve výši do 56.000,- 

Kč/akci. Celkem bude rozděleno 336.000,- Kč. Obce Mělčany, Moravské Bránice, 

Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice a Senorady budou zahrnuty do žádosti o příspěvek v 

roce 2020.  

VH ukládá správnímu výboru vypracovat a schválit interní směrnici, kterou se stanoví 

uznatelné výdaje v rámci poskytnutého příspěvku. Termín pro předložení žádostí o 

příspěvek od obcí stanovuje do 19.4.2019.  

VH schvaluje rozdělení zbývající částky ve výši 114.000,- Kč mezi společné aktivity v 

rámci projektu: - Podpora lokální ekonomiky (miniveletrh pro podnikatele), - 

Cyklovyjížďka Mikroregionem Ivančicko, - mzdové výdaje na aktivity související s 

projektem a povinný audit projektu. 
 

 

8. CYKLOSTEZKA IVANČICE – DOLNÍ KOUNICE 

Tajemník seznámil přítomné s připravenou žádostí o dotaci a rozpočtem na akci „Projektová 

dokumentace pro území rozhodnutí cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice, etapa Stříbský mlýn 

– Železniční viadukt“. Součástí podkladů byla i mapa, do které je plánovaná cyklostezka 

zakreslena.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 
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Usnesení č. 7 

Bere na vědomí informace o podané žádosti o dotaci na akci „Projektová dokumentace 

pro územní rozhodnutí cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice, etapa Stříbský mlýn – 

Železniční viadukt“ (dále jen „akce“.)  

 

 

9. ZŘÍZENÍ KOMISE PRO INFORMATIKU 

Tajemník dále informoval zástupce obcí o doručení nabídky ze strany Ing. Petra Koťary, který 

tímto navrhuje zřízení Komise pro informatiku a nabízí se, že tuto komisi rád povede jako 

předseda. Tato nová komise by mohla zlepšit práci s moderními technologiemi v rámci 

Mikroregionu a věnovat se následujícím projektům: 

Projekty pro veřejnost: 

 Vytvořit a udržovat adresář řemeslníků a firem 

 Propagovat kulturní akce a zpravodajství (na webu, sociálních sítích, upozornění do 

emailu, smsky a skrz aplikaci do mobilu)  

 Vytvořit interaktivního průvodce Mikroregionem (na webu a v mobilní aplikaci) 

Projekty pouze pro obce Mikroregionu: 

 Upozorňovat na dotace a organizovat poradenství k nim (internetové sítě, počítačové 

vybavení, počítačová gramotnost, školení, apod.) 

 Organizovat společná školení na sociální sítě, software (MS Office,..) 

 Vytvořit a provozovat rezervační systém na půjčování věcí mezi obcemi a 

Mikroregionem 

 Vytvořit a provozovat systém pro poptávku společných nákupů spotřebního materiálu 

za nižší ceny 

 Vytvořit a provozovat jednotný informační portál 

Projekty pro spolky a neziskové organizace Mikroregionu: 

 Nabízet bezplatné služby a produkty přes organizaci Techsoup 

 Organizovat společná školení na sociální sítě, software (MS Office,..) 

Po krátké prezentaci Ing. Koťary se někteří zeptali, zda by tato činnost vyžadovala nějaké 

náklady na svůj provoz a zda by členům komise byly vypláceny nějaké mzdy. Tajemník na 

tuto otázku odpověděl, že účast v komisi je zdarma a čistě dobrovolná a vybízí zástupce obcí 

ke zvážení, zda by do této komise chtěli nominovat nějakého svého zástupce z řad odborníků 

na IT. Tento odborník zároveň nemusí být zastupitelem obce. Taktéž náklady na činnost 

komise prozatím nejsou v plánu, ani na programu dnešního jednání. Po následné krátké 

diskuzi a připomínkách vyzval místopředseda svazku k hlasování. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 8 

VH schvaluje zřízení komise pro informatiku, jako poradního a iniciativního orgánu 

valné hromady. Jmenuje předsedu: Ing. Petra Koťaru. 
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10. VÝPŮJČNÍ ŘÁD MAJETKU – ATRAKCÍ PRO DĚTI A SAZEBNÍK ÚHRAD 

Na základě průběžných diskuzí, které probíhali v loňském roce z důvodu opakujícího se 

poškození a následné nákladné opravy starého skákacího hradu byl aktualizován a doplněn 

Výpůjční řád majetku – atrakcí pro děti a sazebník úhrad. Valná hromada se v průběhu času 

dohodla, že od letošního roku zpoplatní výpůjčky za skákací hrady a dopravní hřiště. Takto 

získané finanční prostředky se budou ukládat jako rezerva pro případnou další nutnou opravu. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 9 

VH ruší s platností k 31.3.2019 výpůjční řád, schválený správním výborem 

Mikroregionem Ivančicko dne 4.3.2013 na schůzi číslo 1/2013, který upravuje pravidla 

pro půjčování a užívání nafukovacího skákacího hradu na veřejných akcích. VH 

schvaluje vnitřní organizační směrnici č. 1/2019 - Výpůjční řád skákacích nafukovacích 

atrakcí a dopravního hřiště Mikroregionu Ivančicko s účinností od 1.4.2019. VH ukládá 

účetní DSO v souladu s touto směrnicí provádět souhrnnou fakturaci za zapůjčený 

majetek dle evidence CSS obcím a jejich příspěvkovým organizacím jednou ročně v době 

po ukončení sezóny využívání majetku (listopad, prosinec), ostatním subjektům vždy po 

zapůjčení majetku. 

 

11. SAZEBNÍK ÚHRAD ZA KOMERČNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

POVĚŘENCE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR PRO EXTERNÍ 

SUBJEKTY 
 

Tajemník představil návrh sazebníku úhrad pro fakturaci za služby v oblasti GDPR poskytnuté 

pověřencem pro ochranu osobních údajů CSS DSO Mikroregionu Ivančicko pro nečlenské obce 

a organizace, které nemají uzavřenou smlouvu na poskytování služeb pověřence CSS. Návrh je 

přílohou tohoto zápisu. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 10 

VH schvaluje sazebník úhrad za komerční poskytování služeb pověřence ochrany 

osobních údajů GDPR pro externí subjekty dle přílohy zápisu. 

 

12. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

 Oldřich Krištof, zástupce obce Senorady představil přítomným připravovanou akci 

„SBĚR ODPADKŮ OSLAVA A CHVOJNICE – 26. ročník“, kterou pořádá Sdružení 

pooslavských osad (ČTU) za podpory Mikroregionu Ivančicko, MAS Oslavka, ČSOP, 

Ivo Lysáka a dále MěÚ Oslavany, OÚ Březník, OÚ Senorady a dalších. Na Mikroregion 

se obrátil s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na akci. Zástupci obcí a měst však 

k diskusi dali najevo, že tento druh sponzoringu nepodpoří, neboť Mikroregion 

potřebuje peníze pro úhradu vlastních projektů a vyjádřili obavu, že pokud poskytnou 

letos dar na úklid tomuto sdružení, začnou chodit další a další žadatele o sponzoring. 
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Lze však akci například podpořit formou nákupu části občerstvení přímo 

Mikroregionem a poskytnutí pro tuto akci.   

 

 Na žádost SVČ Ivančice prezentovala Jitka Živná informace o nových dobrovolnících 

EDS, které od měsíce března na dobu jednoho roku působí právě ve Středisku volného 

času Ivančice. SVČ hostuje dvě mladé dívky ze zahraničí: 

- Anna z Arménie (pracovala v arménské televizi jako redaktorka, má zkušenosti v 

oblasti médií) 

- Světlana z Ruska (tvoří-graficky navrhuje bannery, komiksy, filmové plakáty, atd. - 

např. práce má umístěny v metru). 

V SVČ pomáhají v kroužcích, na akcích a s různými přípravami dalších aktivit. Kdo by 

měl z obcí zájem (osadní výbory, knihovny, svaz žen, senioři,…), je možné domluvit 

setkání – besedu s těmito dobrovolnicemi o jejich práci a zkušenostech, o jejich zemi 

nebo je možná domluva na další témata a to buď v angličtině nebo ruštině, pokud by byl 

potřeba překlad, doprovázet je bude kolega, který by překládal. Tyto besedy jsou 

zdarma, platilo by se pouze cestovné. 

 

Místopředseda správního výboru Ing. Svatopluk Staněk konstatoval, že všechny návrhy 

usnesení členové valné hromady obdrželi v písemné formě, byly průběžně čteny a zároveň o 

nich bylo i průběžně hlasováno. Zeptal se, zda má někdo z přítomných připomínky. Vzhledem 

k tomu, že žádné připomínky ani další návrhy nebyly, bylo tímto usnesení přijato. 

 

 

13. ZÁVĚR 

 

Závěrem místopředseda svazku poděkoval přítomným za účast a poté 72. valnou hromadu 

v 19.30 hod. ukončil. 

 

V Oslavanech dne 21. března 2019 

 

 

 

 

 

Ing. Svatopluk S T A N Ě K 
místopředseda správního výboru svazku 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan T R E CH A 
ověřovatel zápisu 

 

 

 

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

ze 72. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 
MIKROREGION IVANČICKO 

 

72. zasedání valné hromady se konalo dne 21. března 2019 v Oslavanech (v budově MěÚ Oslavany) 

a zúčastnilo se jej 9 zástupců členských obcí svazku – dle prezenční listiny, která je nedílnou 

součástí zápisu. 

 
Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko: 

 

1) Schvaluje program zasedání. Ověřovatelem zápisu jmenuje Ing. Jana Trechu. 

2) Bod se odkládá. 

3) Bere na vědomí prezentované informace o plánované dotační výzvě OPZ č. 092 „Výzva pro 
územní samosprávné celky“ (dále jen „dotační výzva“).  

VH se obrací na členské obce Mikroregionu Ivančicko s žádostí o doručení usnesení 
příslušných orgánů obcí ohledně rozhodnutí zapojit se do společného projektu s výběrem 
konkrétní požadované aktivity financované z dotační výzvy, v termínu nejpozději do 
10.5.2019. Na základě projeveného zájmu obcí bude následně rozhodnuto o schválení 
zpracování žádosti o dotaci na společný projekt. 

4) Bere na vědomí Zprávu o činnosti CSS za období prosinec 2018 – březen 2019. 

5) Schvaluje předložený návrh finančního vypořádání akce „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ 
v souladu se smlouvou o investiční akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ uzavřenou 
smluvními stranami ve dnech 9. a 17. 12. 2013, ve znění pozdějších dodatků. Návrh 
finančního vypořádání akce je přílohou zápisu. VH se obrací na příslušné orgány měst 
Ivančice a Oslavany s žádostí o projednání předloženého návrhu finančního vypořádání 
společně s Dodatkem č. 2 k investiční akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“. 

6) Schvaluje účetní závěrku za rok 2018. 

7) VH schvaluje zpracování a podání žádosti o grantový příspěvek Nadace ČEZ na společný 
projekt „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity“ (dále jen "projekt") v 
celkové výši 450.000,- Kč. V rámci projektu schvaluje poskytnutí příspěvku pro obce 
Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice a Kupařovice ve výši do 56.000,- 
Kč/akci. Celkem bude rozděleno 336.000,- Kč. Obce Mělčany, Moravské Bránice, 
Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice a Senorady budou zahrnuty do žádosti o příspěvek 
v roce 2020.  

VH ukládá správnímu výboru vypracovat a schválit interní směrnici, kterou se stanoví 
uznatelné výdaje v rámci poskytnutého příspěvku. Termín pro předložení žádostí o 
příspěvek od obcí stanovuje do 19.4.2019.  

VH schvaluje rozdělení zbývající částky ve výši 114.000,- Kč mezi společné aktivity v rámci 
projektu: - Podpora lokální ekonomiky (miniveletrh pro podnikatele), - Cyklovyjížďka 
Mikroregionem Ivančicko, - mzdové výdaje na aktivity související s projektem a povinný 
audit projektu. 

8) Bere na vědomí informace o podané žádosti o dotaci na akci „Projektová dokumentace pro 
územní rozhodnutí cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice, etapa Stříbský mlýn – Železniční 
viadukt“ (dále jen „akce“.)  

9) Schvaluje zřízení komise pro informatiku, jako poradního a iniciativního orgánu valné 
hromady. Jmenuje předsedu: Ing. Petr Koťara. 
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10) Ruší s platností k 31.3.2019 výpůjční řád, schválený správním výborem Mikroregionem 
Ivančicko dne 4.3.2013 na schůzi číslo 1/2013, který upravuje pravidla pro půjčování a 
užívání nafukovacího skákacího hradu na veřejných akcích. VH schvaluje vnitřní organizační 
směrnici č. 1/2019 - Výpůjční řád skákacích nafukovacích atrakcí a dopravního hřiště 
Mikroregionu Ivančicko s účinností od 1.4.2019. VH ukládá účetní DSO v souladu s touto 
směrnicí provádět souhrnnou fakturaci za zapůjčený majetek dle evidence CSS obcím a 
jejich příspěvkovým organizacím jednou ročně v době po ukončení sezóny využívání 
majetku (listopad, prosinec), ostatním subjektům vždy po zapůjčení majetku. 

11) VH schvaluje sazebník úhrad za komerční poskytování služeb pověřence ochrany osobních 
údajů GDPR pro externí subjekty dle přílohy zápisu.  

 

V Oslavanech dne 21.3.2019 

 

 

 

 

Ing. Svatopluk S T A N Ě K 
místopředseda správního výboru svazku 

 

Ověřil: 

 

 

 

………………………………………… 

 Ing. Jan Trecha 


