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Z   Á   P   I   S 
ze 73. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 18. června 2019 (úterý) v 16.00 hod. v Mělčanech 

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

 
 

 

Přítomni – členové VH: Ing. Radka Formánková, Miloš Dostalý, Mgr. Jana Heřmanová, 

MVDr. Šárka Matoušková, Milan Hamala, Michal Hledík, Ing. 

Jan Trecha, Mgr. Naděžda Chajmová, Ing. Svatopluk Staněk, Bc. 

Oldřich Krištof 

 

Omluveni – členové VH: Mgr. Josef Benda, Ing. Zdeněk Kališ, Martin Jacko 

 

Nepřítomni: Tereza Hanělová 
 

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

cyklokoordinační komise), Dana Prušková (starostka obce 

Senorady), David Fiala (starosta obce Mělčany), Jaroslav Sojka 

(místostarosta města Ivančice) - přítomen do 17:30 hod. 
 

Tajemník:  Ing. Bohumil Smutný 

 

Specialista pro rozvoj  

mikroregionu: Jitka Živná 

 

Pověřenec GDPR:  Mgr. Bc. Marek Sigmund 

 

 

NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení 

2) Informace Pečovatelské služby města Ivančice 

3) Informace z oblasti odpadového hospodářství 

4) Informace Centra společných služeb (CSS) – 7. setkání starostů 

5) Cyklostezka Oslavany-Ivančice 

6) Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice 

7) Prodloužení realizace projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce“ (Centra společných služeb) 

- Schválení dodatku ke stávající smlouvě se Svazem měst a obcí ČR  

- Schválení pracovněprávních smluv realizačního týmu CSS od 1.7. – 31.12.2019 

8) Projekt „Nástroje komunikace s veřejností a tvorba strategických dokumentů pro členské 

obce MR Ivančicko“ 

9) Zpráva kontrolního výboru 

10) Zpráva inventarizační komise 
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11) Závěrečný účet za rok 2018 

12) Darovací smlouvy pro obce z příspěvku Nadace ČEZ v rámci projektu „Podpora obcí 

Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity“ 

13) Regiontour 2020 

14) Vydání stolních kalendářů na rok 2020 

15) Členský příspěvek pro MAS Brána Brněnska z.s. 

16) Různé, podněty, rozprava 

17) Závěr 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Zahájení provedla předsedkyně správního výboru Mgr. Jana Heřmanová, přivítala všechny 

členy i hosty valné hromady a konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů, a tudíž 

je valná hromada usnášeníschopná. 

 

Schválení programu 

Předsedkyně správního výboru poté přednesla návrh programu, který byl zástupcům obcí zaslán 

s pozvánkou a zároveň se zeptal, zda má někdo nějaký návrh na pozměnění či doplnění. 

O slovo se přihlásil tajemník Ing. Bohumil Smutný s žádostí o doplnění programu o body 

Mlynářská cyklostezka, který navrhuje zařadit před bod č. 7 a Rozpočtové opatření č. 5/2019, 

který navrhuje zařadit až na závěr jednání. K tomuto návrhu nikdo nic neměl, a proto 

předsedkyně nechala hlasovat o celém předloženém návrhu programu včetně doplněných bodů 

Mlynářská cyklostezka a Rozpočtové opatření č. 5/2019. 

 

1) Zahájení 

2) Informace Pečovatelské služby města Ivančice 

3) Informace z oblasti odpadového hospodářství 

4) Informace Centra společných služeb (CSS) – 7. setkání starostů 

5) Cyklostezka Oslavany-Ivančice 

6) Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice 

7) Mlynářská cyklostezka (doplněno do návrhu programu ke schválení) 

8) Prodloužení realizace projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce“ (Centra společných služeb) 

- Schválení dodatku ke stávající smlouvě se Svazem měst a obcí ČR  

- Schválení pracovněprávních smluv realizačního týmu CSS od 1.7. – 31.12.2019 

9) Projekt „Nástroje komunikace s veřejností a tvorba strategických dokumentů pro 

členské obce MR Ivančicko“ 

10) Zpráva kontrolního výboru 

11) Zpráva inventarizační komise 

12) Závěrečný účet za rok 2018 

13) Darovací smlouvy pro obce z příspěvku Nadace ČEZ v rámci projektu „Podpora obcí 

Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity“ 

14) Regiontour 2020 

15) Vydání stolních kalendářů na rok 2020 

16) Členský příspěvek pro MAS Brána Brněnska z.s. 

17) Rozpočtové opatření č. 5/2019 (doplněno do návrhu programu ke schválení) 

18) Různé, podněty, rozprava 

19) Závěr 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 



3 

 

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 0 

 

Usnesení č. 1B 

VH jmenuje ověřovatelem zápisu Ing. Jana Trechu. 

 
 

 

2. INFORMACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA IVANČICE 

V tomto bodě předsedkyně přivítala přítomné hosty Bc. Šárku Štěrbovou z Pečovatelské 

služby města Ivančice a Mgr. Horehledě, vedoucího odboru sociálních věcí Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje. Jako první se slova ujal Mgr. Horehleď, který přítomným přestavil svoji 

prezentaci a podal podrobné informace k financování a vývoji sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji. Poté předal slovo paní Štěrbové, která navázala na svého předchůdce a 

představila nový model spolufinancování pečovatelské služby vycházející z Pravidel řízení o 

stanovení a přiznání finanční podpory JmK pro rok 2019-2020. Tento model je založen na 

vzájemné solidaritě všech spádových obcí v ORP Ivančice s platností od 1.1.2020. Na závěr 

paní Štěrbová pozvala všechny přítomné na další setkání plánované na 18.9.2019 na MěÚ 

Ivančice. 

Usnesení č. 2 

VH Bere na vědomí informace Pečovatelské služby města Ivančice. 

 

 

3. INFORMACE Z OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
 

Předsedkyně poděkovala zástupcům sociálních odborů města Ivančice a Jihomoravského 

kraje za prezentaci a přivítala dalšího hosta valné hromady pana Andrlíka (firma MEVA-

BRNO, s.r.o.). 

Ten zástupcům obcí prezentoval informace, které se týkají velkoobjemových sběrných 

nádob na tříděný i směsný komunální odpad. Od září 2019 bude otevřen dotační titul na nákup 

sběrných nádob, nákup aut na svoz bioodpadu, budování kompostáren, dovybavení sběrných 

dvorů, sběrných hnízd, apod. Od ledna 2020 pak vstupuje v platnost povinnost obcí vyčlenit 

nádobu na sběr kuchyňského oleje, který je dále recyklovatelný. 

Tajemník Ing. Smutný se obrací na členské obce Mikroregionu Ivančicko, aby zvážili 

případný zájem o nákup sběrných nádob. V případě většího počtu zájemců je možné 

prostřednictvím Mikroregionu zpracovat buď hromadnou objednávku, čímž by se snížili 

pořizovací náklady, případně zpracovat žádost o dotaci na pořízení těchto nádob či dalšího 

vybavení. 

 

Usnesení č. 3 

VH Bere na vědomí informace z oblasti odpadového hospodářství. 
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4. INFORMACE CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB (CSS) – 7. SETKÁNÍ 

STAROSTŮ 

 
Zprávu o činnosti centra společných služeb a Analýzu přínosů prezentoval tajemník svazku. 

Kompletní zpráva o činnosti CSS za období od 22.3.2019 do 18.6.2019 a Analýza přínosů je 

součástí přílohy tohoto zápisu. 

Předsedkyně také poděkovala pracovníkům CSS za jejich odváděnou práci, zejména pak 

kladné hodnocení činnosti našeho Mikroregionu, nominaci našeho pověřence do poradního 

orgánu Svazu měst a obcí a 4. místo v počtu realizovaných aktivit z 83 CSS v oblasti GDPR. 

 

Usnesení č. 4 

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

 

 

5. CYKLOSTEZKA OSLAVANY-IVANČICE 

Na 72. valné hromadě dne 21.3.2019 v bodě 5 byla předložena přehledná tabulka 

zohledňující veškeré příjmy i výdaje spojené s akcí „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ a 

vypracován návrh finančního vypořádání této akce v souladu se smlouvou o investiční akci, 

uzavřenou smluvními stranami ve dnech 9. a 17. 12. 2013, ve znění pozdějších dodatků. Tyto 

návrhy byly valnou hromadou vzaty na vědomí. Tabulka společně s návrhem finančního 

vypořádání byla následně předložena zástupcům měst Oslavany a Ivančice k projednání. 

Předložené podklady byly oběma dotčenými městy projednány a schváleny. 

Tajemník nyní předkládá valné hromadě ke schválení Dodatek č. 2 ke smlouvě o investiční 

akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“. Návrh tohoto Dodatku č. 2 již byl projednán valnou 

hromadou dne 2.10.2018 (VH 70, usnesení č. 3A). Základní obsah dokumentu projednaného 

na této schůzi zůstává zachován, byly pouze aktualizovány a upraveny některé ustanovení a 

stanovení termínů pro úhradu prostředků z finančního vypořádání. Tímto dodatkem bude po 

projednání, schválení a podpisu všemi zúčastněnými stranami provedeno konečné finanční 

vypořádání akce. Dodatek č. 2 obdrželi členové valné hromady předem v podkladových 

materiálech. 

V návaznosti na finanční vypořádání investiční akce je také valné hromadě navrženo 

odstoupit od vymáhání náhrady škody po paní E. a panu B. která vznikla v důsledku porušení 

budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 21.3.2012 mezi paní E. a Mikroregionem Ivančicko a dne 

21.3.2012 mezi panem B. a Mikroregionem Ivančicko. Porušením smlouvy došlo k 

neoprávněnému prodeji nemovitostí třetím osobám a následnému zvýšení výkupní ceny 

nemovitostí oproti sjednané kupní ceně ve smlouvách o budoucí kupní smlouvě. Tyto zvýšené 

výdaje byly zahrnuty do návrhu finančního vypořádání s městem Ivančice, které akceptovalo 

jejich úhradu. 

K uvedenému neměl nikdo připomínky, ani námitky, předsedkyně proto nechala hlasovat o 

návrzích všech usnesení. 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

  

Usnesení č. 5A 

V návaznosti na usnesení 3A, VH č. 70 ze dne 2.10.2018, schvaluje doplněné znění 

Dodatku č. 2 ke smlouvě o investiční akci Cyklostezka Oslavany-Ivančice předložené 

městům Ivančice a Oslavany. 
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 5B 

VH schvaluje odstoupení od vymáhání náhrady škody ve výši 97.367 Kč s příslušenstvím 

po paní E. a ve výši 17.170 Kč s příslušenstvím po panu B., která vznikla v důsledku 

porušení budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 21.3.2012 mezi paní E. a Mikroregionem 

Ivančicko a dne 21.3.2012 mezi panem B. a Mikroregionem Ivančicko. Porušením 

smlouvy došlo k neoprávněnému prodeji nemovitostí třetím osobám a následnému 

zvýšení výkupní ceny nemovitostí oproti sjednané kupní ceně ve smlouvách o budoucí 

kupní smlouvě. 

 

Usnesení č. 5C 

VH dále bere na vědomí, že město Ivančice (v jehož katastru se pozemky nacházejí) 

usnesením Zastupitelstva města Ivančice dne 3.6.2019 (číslo usnesení ZM/2019/3/86) 

akceptovalo zvýšené výdaje za výkup pozemků a tento rozdíl je zohledněn ve finančním 

vypořádání dle uzavřeného Dodatku č. 2 ke smlouvě o investiční akci. 

 

 

6. CYKLOSTEZKA IVANČICE – DOLNÍ KOUNICE 

Tajemník valnou hromadu seznámil, že byla podána žádost o dotaci na projektovou 

dokumentaci pro DUR na cyklostezku Ivančice-Dolní Kounice - 2. etapa (úsek Stříbský mlýn 

– železniční viadukt). Formálně byla žádost v pořádku a získala všechny možné body, které 

mohla dostat. Nicméně, i přesto bohužel nebyla zastupitelstvem JmK dne 25.4.2019 schválena 

k financování. Důvodem je to, že v letošním roce byl na JmK nastaven systém bodování v rámci 

dotačního programu Program rozvoje venkova, kdy všechny projektové dokumentace měly 

bodově danou nižší prioritu, než jiné typy projektů (např. pořízení společného majetku). Žádosti 

o dotace na projektové dokumentace tak automaticky dostaly nižší bodové hodnocení než jiné 

typy projektů, aniž by to žadatel mohl jakkoliv ovlivnit. Vzhledem k většímu množství 

podaných ostatních žádostí v rámci dotačního programu došlo k situaci, že byly vyčerpány 

finance pro projekty s vyšším počtem bodů a my zůstali těsně “pod čarou”.  Bohužel, přes takto 

nastavené bodové hodnocení nebyla možnost, jak žádost posunout dál, protože jde o striktně 

nastavené bodové hodnocení, které je nutno respektovat. Předpokládat se tato situace dopředu 

nedala. 

Z tohoto důvodu tajemník správnímu výboru navrhl dvě možnosti, jak postupovat dál. 

Správní výbor na svém jednání dne 30.4.2019 se po projednání přiklonil k variantě č. 1 a tím je 

podat individuální žádost o dotaci na hejtmana JmK na DUR a získat tak možná ještě větší 

dotaci – avšak uzavřít si cestu k dalšímu možnému projektu.  

Tajemník dále uvedl, že pokud se má do konce roku 2019 stihnout ukončit projekční 

činnost, je nutné již nyní zahájit výběrové řízení na projektanta. Přípravu zadávacího řízení  již 

správní výbor uložil CSS, tento úkol byl splněn.  

Tajemník nyní valné hromadě předkládá k projednání a schválení zadávací dokumentaci na 

výběr zhotovitele DUR. Zadávací dokumentace je součástí zápisu a byla členům valné hromady 

zaslána předem v podkladových materiálech k prostudování. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 
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Usnesení č. 6 

VH bere na vědomí informace o podané žádosti o individuální dotaci na JmK na 

projektovou dokumentaci (DUR) – 2. etapa (Železniční viadukt – Stříbský mlýn) ve výši 

250.000- Kč a schvaluje zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele DUR. 

 

VH současně pověřuje správní výbor Mikroregionu Ivančicko pravomocemi schvalovat 

veškeré další úkony související s předmětnou veřejnou zakázkou. 

 

 

7. MLYNÁŘSKÁ CYKLOSTEZKA 

Tajemník VH předložil informace o žádosti Nadace Partnerství, o.p.s. se sídlem v Brně o: 

a) vyslovení zájmu o zařazení území MrI a jeho obcí do projektu Revitalizace a rozvoje 

cykloturistické trasy Mlynářská stezka na území JmK, zahrnující na katastrech obcí MrI návrh 

nového vedení trasy, 

b) poskytnutí koordinace při vypracování projektu umístnění cykloturistického značení a 

vytipování lokalit pro situování nových infrastrukturních prvků souvisejících s Mlynářskou 

stezkou, zejména informačních panelů, odpočívek, cyklistických stojanů, relaxačních a 

interaktivních prvků pro děti a boxů pro servisní a zdravotnické pomoci. 

 Stanovisko je vyžadováno v rámci I. fáze projektu Revitalizace a rozvoj cykloturistické 

trasy Mlynářská stezka na území Jihomoravského kraje – pasport značení a infrastruktury, 

aktualizace vedení trasy, projednání s obcemi, a bude sloužit kompetentním osobám Odboru 

regionálního rozvoje KrÚ JmK, jimž bude poskytnuto v rámci dalšího procesu schvalování 

financování projektu pro II. fázi realizace.  

Bližší informace k tomuto bodu prezentoval předseda cyklokoordinační komise Mgr. 

Miloš Musil.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 7 

VH schvaluje souhlas se záměrem rozšiřování Mlynářské cyklostezky na území MR 

Ivančicko a navázání spolupráce s Nadací Partnerství v oblasti budování infrastruktury 

pro rozvoj cykloturistiky. VH současně pověřuje Cyklokoordinační komisi dalšími 

technickými kroky směřující k přípravě a realizaci záměru. 

 

 

8. PRODLOUŽENÍ REALIZACE PROJEKTU „POSILOVÁNÍ 

ADMINISTATIVNÍ KAPACITY OBCÍ NA BÁZI MEZIOBECNÍ 

SPOUPRÁCE“ (CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB) 

- SCHVÁLENÍ DODATKU KE STÁVAJÍCÍ SMLOUVĚ SE SVAZEM 

MĚST A OBCÍ ČR 

- SCHVÁLENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH SMLUV REALIZAČNÍHO 

TÝMU CSS OD 1.7.2019 DO 31.12.2019 

 

Od podzimu 2018 Svaz měst a obcí ČR průběžně informoval o plánovaném prodloužení 

stávajícího projektu CSS i o průběhu vyjednávání a financování realizačního týmu CSS.  

VH na svém 71. zasedání, na základě informačního dopisu od Svazu měst a obcí ČR ze 

dne 11.12.2018 schválila vyjádření zájmu pokračování v projektu „Posilování administrativní 

kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – CSS“ v období 1.7.2019 – 31.12.2019. 
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V průběhu první poloviny roku 2019 dále probíhaly dílčí jednání se Svazem měst a obcí 

k doladění podmínek prodloužení. 

Nyní je připraven ke schválení Dodatek č. 4 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při 

realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ 

ze dne 22.6.2016, který tajemník předkládá valné hromadě svazku ke schválení. Po jeho 

schválení bude možné podniknout další kroky k podpisu dodatků pracovních smluv se 

stávajícími členy realizačního týmu, kterým aktuální pracovní smlouvy končí k 30.6.2019. 

Správní výbor i valná hromada již dříve vyjádřily svoji podporu, aby byly zachovány všechny 

stávající pracovní úvazky v rámci projektu a byly financovány do 31.12.2019 z vlastních zdrojů 

DSO (navýšený členský příspěvek). Dodatek č. 4 byl členům valné hromady zaslán předem 

v podkladových materiálech. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 8A 

Schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 

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

a obcí ČR. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 8B 

Schvaluje uzavření pracovněprávních smluv (dodatků) pro stávající členy realizačního 

týmu CSS (pozice – manažer, specialista pro rozvoj Mikroregionu, specialista na veřejné 

zakázky, specialista/pověřenec GDPR) na dobu určitou od 1.7. do 31.12.2019.  Objem 

vynaložených mzdových výdajů a výše pracovních úvazků pro členy realizačního 

týmu/pracovní pozice zůstanou zachovány ve stejné výši dle aktuálního stavu (do 

30.6.2019). Část výdajů vynaložených na mzdy na dorovnání stávající výše mezd 

jednotlivých zaměstnanců od 1.7.2019, nehrazené z příspěvku Svazu měst a obcí ČR, 

budou dofinancovány z vlastních zdrojů Mikroregionu Ivančicko. 

 

 

9. PROJEKT „NÁSTROJE KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ A TVORBA 

STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ PRO ČLENSKÉ OBCE MR IVANČICKO“ 

Tajemník představil valné hromadě obsah a rozpočet zpracované žádosti o dotaci předkládané 

v rámci Výzvy pro ÚSC č. 092 Operačního programu zaměstnanost na projekt MR Ivančicko 

s názvem „Nástroje komunikace s veřejností a tvorba strategických dokumentů pro členské 

obce MR Ivančicko“. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou navrženy ve výši 2.531.250,- Kč. 

Vlastní zdroje financování budou činit 126.562,50 Kč.  Projekt se zaměřuje na dvě klíčové 

aktivity. První je určená pro partnery projektu - tři členské obce DSO a týká se aktivit z oblasti 

tvorby pasportů, generelů pro strategické řízení obcí, konkrétně jde o koncepci zeleně pro město 

Dolní Kounice, pasporty zeleně pro město Oslavany a obec Senorady. Druhou oblastí projektu 

jsou aktivity z oblasti Přívětivý úřad - Nástroje komunikace s veřejností, kde cílem je realizovat 

soubor opatření pro zlepšení komunikace DSO a 14 členských obcí s občany. Tajemník také 

blíže představil, čeho se týká realizace plánovaných nástrojů komunikace s veřejností a zajištění 

těchto aktivit by bylo realizováno zaměstnanci DSO, jejichž mzdy by byly hrazeny z dotace 

v rámci projektu. K uvedenému projektu proběhla krátká diskuze, kde se zástupci valné 

hromady vyjádřili, že navržené aktivity projektu podporují. 
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

 

Usnesení č. 9 

Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotační výzvy Operačního programu 

zaměstnanost – „Výzva pro ÚSC“ č. 092 na předložený projekt „Nástroje komunikace s 

veřejností a tvorba strategických dokumentů pro členské obce MR Ivančicko“. 

 

 

10. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU 

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

Zápis o kontrole provedené za období červenec-listopad 2018 konané dne 10. 12. 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. 10 

Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za období 07-11/2018. 

 

 

11. ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE 
 

Tajemník přednesl obsah zprávy inventarizační komise, která působila ve složení: předseda Ing. 

Svatopluk Staněk, členové Mgr. Josef Benda a Ing. Jan Trecha. 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 

 

Usnesení č. 11 

Schvaluje zprávu inventarizační komise za rok 2018. 

 

 

12. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 

Tajemník svazku informoval, že návrh závěrečného účtu za rok 2018 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 2018 bez 

výhrad. 

Starostka obce Ketkovice položila dotaz, jak je to s předložením závěrečného účtu 

dobrovolného svazku obcí zastupitelstvům členských obcí, zda je tak nutné učinit. Tajemník na 
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to reagoval, že podrobnější informace budou e-mailem neprodleně po valné hromadě zaslány 

všem členským obcím s pokyny, jak postupovat. Zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, § 39 Finanční hospodaření svazku obcí, odstavec (11) uvádí: Závěrečný účet svazku 

obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu 

svazku obcí. 

Dále nikdo neměl žádné dotazy. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 12 

Schvaluje závěrečný účet DSO Mikroregionu Ivančicko za rok 2018, a to bez výhrad. 

 

13. DAROVACÍ SMLOUVY PRO OBCE Z PŘÍSPĚVKU NADACE ČEZ V RÁMCI 

PROJEKTU „PODPORA OBCÍ MIKROREGIONU IVANČICKO A 

SPOLEČNÉ AKTIVITY“ 

 

Tajemník přítomné informoval o aktuálních informacích k příspěvku od Nadace ČEZ 

pro projekt „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity“. Žádost o příspěvek na 

období 2019 – 2020 byla řádně podána k 15.5.2019 a ČEZem schválena k financnování. 

Smlouva od Nadace ČEZ k podpisu zpravidla přichází v měsíci srpnu, po podpisu oběma 

zúčastněným stranami jsou finance poskytovány v měsíci září. Konstatoval, že s ohledem na 

navýšení nadačního příspěvku, který přesahuje hranici 50 000,- Kč pro obec, bude v letošním 

roce přistoupeno k uzavření darovacích smluv s každou obcí, protože se vyskytují projekty, kde 

budou obce pořizovat majetek a vybavení. Návrh této smlouvy byl zástupcům obcí rozeslán a 

je přílohou tohoto zápisu. K předloženému návrhu neměl nikdo žádné námitky ani doplnění, 

proto nechala předsedkyně hlasovat o jeho schválení. Smlouvy s jednotlivými obcemi budou 

následně uzavírány až po ukončení jednotlivých projektů a doručení finančních prostředků od 

Nadace ČEZ na účet Mikroregionu – tj. v průběhu IV.Q 2019. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 13 

Schvaluje darovací smlouvy pro obce Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, 

Ketkovice, Kupařovice ve výši 56 000,- Kč na individuální projekty dle podaných žádostí, 

které budou financované z příspěvku Nadace ČEZ v rámci projektu „Podpora obcí 

Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity“. 

 

 

14. REGIONTOUR 2020 

V měsíci červnu proběhla schůzka s městy Oslavany a Ivančice, na které se zástupci obou měst 

a Mikroregionu Ivančicko dohodli, že i v roce 2020 se Mikroregion Ivančicko a obě města 

zúčastní veletrhu cestovního ruchu Regiontour, a to za obdobných podmínek jako tomu bylo 

v roce 2019. Závěrem této koordinační schůzky bylo, že bude objednána plocha o velikosti 36 

m2 a proběhnou jednání s Veletrhy Brno ohledně umístění expozice. Závazná přihláška k účasti 

bude podána do 30.6.2019, aby bylo dosaženo maximálních možných slev. Ke spolupráci bylo 

přizváno i město Dolní Kounice, neboť na letošním veletrhu byla velká poptávka po 

dolnokounické Frankovce. V diskuzi k tomuto bodu starostka Dolních Kounic valnou hromadu 
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informovala, že Rada města Dolní Kounice však tuto účast neschválila. Poté předsedkyně 

nechala hlasovat o návrzích usnesení. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 14A 

Schvaluje podání závazné přihlášky k účasti na veletrhu Regiontour konaný ve dnech 

16.01.-19.01.2020 a současně schvaluje úhrady objednané plochy, registračních a 

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

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 14B 

Schvaluje mimořádný členský příspěvek pro města Ivančice ve výši 147.000,- Kč a 

Oslavany ve výši 80.000,- Kč a vyzývá je ke splatnosti v termínech, které budou stanoveny 

předsedkyní správního výboru v návaznosti na doručených fakturách od firmy Veletrhy 

Brno, a.s. (nejpozději do prosince 2019). Schvaluje předpokládanou spoluúčast 

Mikroregionu Ivančicko na celkových nákladech Regiontour 2020 hrazenou z vlastních 

zdrojů ve výši cca 30.000,- Kč. 

 

15. VYDÁNÍ STOLNÍCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2020 

Tajemník svazku připomněl, že je nejvyšší čas pro koncept stolních kalendářů pro rok 2020. 

Zároveň předložil návrhy s tematickým zaměřením – historické pohledy, zapomenutá zákoutí a 

nostalgie obcí. K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuse, jakým způsobem toto téma pojmout 

– umístění dvou fotografií z historie obce, umístění dvou fotografií jednoho vybraného místa 

z pohledu historie a současnosti atd. a zda vůbec mají obce takovéto podklady k dispozici. 

Zástupci obcí se nakonec dohodli, že toto téma je tak rozsáhlé, že bude s ohledem na malý 

prostor prezentace v kalendářích tematicky rozloženo do několika let. V roce 2020 bude 

kalendář pojat formou historie a současnost. Každá obec bude mít v kalendáři umístěny 2 

fotografie totožného místa – jedno z minulosti a stejný pohled dnes. Podklady Mikroregionu 

Ivančicko zajistí členské obce dle vlastního uvážení.  Termín uzávěrky pro podklady: 30. září 

2019.  
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 15 

Schvaluje vydání stolních kalendářů MR Ivančicko na rok 2020 (dále jen „kalendáře“) 

s tematickým zaměřením – časosběrné pohledy, zapomenutá zákoutí a nostalgie obcí. 

Podklady Mikroregionu Ivančicko zajistí členské obce.  VH ukládá správnímu 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 2019.  
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16. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PRO MAS BRÁNA BRNĚNSKA Z.S. 

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

na svém zasedání dne 20.2.2019 členský příspěvek ve stejné výši jako v předchozích letech, tj. 

3,- Kč/obyvatele. Splatnost příspěvku je 31.7.2019. Na základě toho budou členské obce, které 

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

úhradě mimořádného členského příspěvku. 
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 16 

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

hromady spolku ze dne 20.2.2019 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 25.07.2019. 

 

17. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5/2019 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 5/2019, 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. 17 

VH schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2019 dle předloženého návrhu. 

 

 

 

18. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

 Ing. Bohumil Smutný – díry a odřeniny starého skákacího hradu 

o „Putovní složka“ u hradu, která bude obsahovat pravidla užívání, revize, 

předávací protokol a závady 

o VH ukládá SV dopracovat směrnici Výpůjčního řádu: 

a) nastavit sankce za škody 

b) pravidla fotodokumentace a předávací protokol 

c) povinnost hlásit závady + foto závady 

d) užívání hradu v souladu s Návodem k užívání 

 

 Starosta obce Nová Ves požádal Mikroregion Ivančicko k zajištění nového místa 

k uskladnění Infrasetu, obec již není schopna z kapacitních důvodů tuto technologii dále 

skladovat. 

 

 Bc. Oldřich Krištof, Senorady vznesl dotaz na Mikroregion Ivančicko a předsedu 

Cyklokoordinační komise Mgr. Miloše Musila ohledně údržby cyklostezek v regionu – 
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u Ketkovického mlýna jsou špatné zákazové značky a jak se udržují stávající 

cyklostezky. Mgr. Musil informoval, že z dotace Nadace ČEZ se již opravily 3 

cyklostezky (značení a mobiliář na trasách Energetická, Pivovarská, Templářská), 

k opravě tedy zbývá poslední Hornická. V té souvislosti Mgr. Miloš Musil požádal, 

aby se ještě do konce června sešla Cyklokoordinační komise ke svému jednání.  

 

 Ing. Bohumil Smutný – informoval o záměru nechat zhotovit videoprezentace 

Mikroregionu Ivančicko. 

 

 Mgr. Jana Heřmanová, SVČ Ivančice – informovala o komunitním centru 

 

 

Předsedkyně Valné hromady Mgr. Jana Heřmanová konstatovala, že všechny návrhy usnesení 

členové valné hromady obdrželi v písemné formě, byly průběžně čteny a zároveň o nich bylo i 

průběžně hlasováno. Zeptala se, zda má někdo z přítomných připomínky. Vzhledem k tomu, že 

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

 

 

19. ZÁVĚR 

 

Závěrem místopředseda svazku poděkoval přítomným za účast a poté 73. valnou hromadu 

v 19.30 hod. ukončil. 

 

V Ivančicích dne 18. června 2019 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 

předsedkyně 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 73. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

73. zasedání valné hromady se konalo dne 18. června 2019 v Mělčanech (v budově OÚ 

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

nedílnou součástí zápisu. 

 

Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko: 

 

1) Schvaluje program zasedání, ověřovatelem jmenuje Ing. Jana Trechu. 

2) Bere na vědomí informace Pečovatelské služby města Ivančice. 

3) Bere na vědomí informace z oblasti odpadového hospodářství. 

4) Bere na vědomí informace Centra společných služeb a výstupy z Analýzy přínosů. 

5) A) Schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o investiční akci Cyklostezka Oslavany Ivančice v 

doplněném znění předloženém městům Ivančice a Oslavany. 

B) Schvaluje odstoupení od vymáhání náhrady škody ve výši 97.367 Kč s příslušenstvím 

po paní E. a ve výši 17.170 Kč s příslušenstvím po panu B., která vznikla v důsledku 

porušení budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 21.3.2012 mezi paní E. a Mikroregionem 

Ivančicko a dne 21.3.2012 mezi panem B. a Mikroregionem Ivančicko. Porušením smlouvy 

došlo k neoprávněnému prodeji nemovitostí třetím osobám a následnému zvýšení výkupní 

ceny nemovitostí oproti sjednané kupní ceně ve smlouvách o budoucí kupní smlouvě.  

C) VH dále bere na vědomí, že město Ivančice (v jehož katastru se pozemky nacházejí) 

usnesením Zastupitelstva města Ivančice dne 3.6.2019 (číslo usnesení ZM/2019/3/86) 

akceptovalo zvýšené výdaje za výkup pozemků a tento rozdíl je zohledněn ve finančním 

vypořádání dle uzavřeného dodatku č. 2 ke smlouvě o investiční akci ze dne 17.12.2013. 

6) Bere na vědomí informace o podané žádosti o individuální dotaci na JmK na projektovou 

dokumentaci (DUR) – 2. etapa (Železniční viadukt – Stříbský mlýn) ve výši 250.000- Kč a 

připravované veřejné zakázce na výběr zhotovitele DUR. 

7) Schvaluje souhlas se záměrem rozšiřování Mlynářské cyklostezky na území MR Ivančicko 

a navázání spolupráce s Nadací Partnerství v oblasti budování infrastruktury pro rozvoj 

cykloturistiky. VH současně pověřuje Cyklokoordinační komisi dalšími technickými kroky 

směřující k přípravě a realizaci záměru. 

8) A) Schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 

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

a obcí ČR. 

B) Schvaluje uzavření pracovněprávních smluv (dodatků) pro stávající členy realizačního 

týmu CSS (pozice – manažer, specialista pro rozvoj Mikroregionu, specialista na veřejné 

zakázky, specialista/pověřenec GDPR) na dobu určitou od 1.7. do 31.12.2019. Objem 

vynaložených mzdových výdajů a výše pracovních úvazků pro členy realizačního 

týmu/pracovní pozice zůstanou zachovány ve stejné výši dle aktuálního stavu (do 

30.6.2019). Část výdajů vynaložených na mzdy na dorovnání stávající výše mezd 

jednotlivých zaměstnanců od 1.7.2019, nehrazené z příspěvku Svazu měst a obcí ČR, budou 

dofinancovány z vlastních zdrojů Mikroregionu Ivančicko. 

9) Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotační výzvy Operačního programu 

zaměstnanost – „Výzva pro ÚSC“ č. 092 na předložený projekt „Nástroje komunikace 

s veřejností a tvorba strategických dokumentů pro členské obce MR Ivančicko“. 

10) Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za období 07-11/2018 

11) Schvaluje zprávu inventarizační komise za rok 2018. 

12) Schvaluje závěrečný účet DSO Mikroregionu Ivančicko za rok 2018, a to bez výhrad. 
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13) Schvaluje darovací smlouvy pro obce Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, 

Ketkovice, Kupařovice ve výši 56.000,- Kč, na individuální projekty dle podaných žádostí, 

které budou financované z příspěvku Nadace ČEZ v rámci projektu „Podpora obcí 

Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity“. 

14) A) Schvaluje podání závazné přihlášky k účasti na veletrhu Regiontour konaný ve dnech 

16.01.-19.01.2020 a současně schvaluje úhrady objednané plochy, registračních a 

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

B) Schvaluje mimořádný členský příspěvek pro města Ivančice ve výši 147.000,- Kč a 

Oslavany ve výši 80.000,- Kč a vyzývá je ke splatnosti v termínech, které budou stanoveny 

předsedkyní správního výboru v návaznosti na doručených fakturách od firmy Veletrhy 

Brno, a.s. (nejpozději do prosince 2019). Schvaluje předpokládanou spoluúčast 

Mikroregionu Ivančicko na celkových nákladech Regiontour 2020 hrazenou z vlastních 

zdrojů ve výši cca 30.000,- Kč. 

15) Schvaluje vydání stolních kalendářů MR Ivančicko na rok 2020 (dále jen „kalendáře“) 

s tematickým zaměřením – historické pohledy, zapomenutá zákoutí a nostalgie obcí. 

Podklady Mikroregionu Ivančicko zajistí členské obce. VH ukládá správnímu výboru 

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 2019.  

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

hromady spolku ze dne 20.2.2019 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 25.07.2019. 

17) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2019 dle předloženého návrhu. 

18) Různé, podněty, rozprava 

19) Závěr 

 

V Ivančicích dne 18.6.2019 

 

 

 

 

Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 

předsedkyně správního výboru svazku 

 

Ověřili: 

 

 

………………………………………                  ……………………………………… 

Ing. Svatopluk Staněk     Ing. Jan Trecha 


