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Z   Á   P   I   S 
ze 74. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 10. října 2019 (čtvrtek) v 16.00 hod. v Němčičkách 

v budově Kulturního domu (Němčičky č. 47, 664 66 Němčičky) 

 
 

 

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

Jana Heřmanová, Milan Hamala, Ing. Jan Trecha, Tereza 

Hanělová, Ladislav Horák, Zdeněk Kališ, Ing. Svatopluk Staněk,  

 

Omluveni – členové VH: MVDr. Šárka Matoušková, Michal Hledík, Bc. Oldřich Krištof  

 

Nepřítomni: Martin Jacko 
 

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

cyklokoordinační komise) 
 

Tajemník:  Ing. Bohumil Smutný 

 

Specialista pro rozvoj  

mikroregionu: Jitka Živná 

 

Pověřenec GDPR:  Mgr. Bc. Marek Sigmund 

 

 

NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení 

2) Informace Centra společných služeb (CSS) 

3) Fungování a financování CSS od 1.1.2020 po ukončení podpory ze strany Svazu měst a obcí 

4) Nastavení cenových podmínek poskytování služeb pověřence osobních údajů  

     příspěvkovým organizacím a obcím od 1.1.2020 

5) Společný projekt v oblasti odpadového hospodářství nádoby na tříděné odpady 

6) Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice 

a) Dodatek č. 2 ke smlouvě Dokumentace pro územní rozhodnutí Cyklistická trasa 

Ivančice – Dolní Kounice I. etapa 

b) Dotace JMK na akci „Projektová dokumentace cyklostezky Ivančice – Dolní 

Kounice, 2 . etapa“ 

7) Záměr obnovy Hornické cyklostezky 

8) Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Podpora obcí Mikroregionu 

     Ivančicko a společné aktivity 

9) Různé, podněty, rozprava 

10) Závěr 
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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 zeptala, zda má někdo nějaký návrh na pozměnění či doplnění. 

K tomuto návrhu nikdo nic neměl, a proto předsedkyně nechala hlasovat o celém předloženém 

návrhu programu. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 1.1: 

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. 1.2: 

VH jmenuje ověřovatelem zápisu Ing. Jana Trechu. 

 
 

 

2. INFORMACE CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB (CSS) 
 

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

činnosti CSS za období od 19.6.2019 do 9.10.2019 je součástí přílohy tohoto zápisu. 

 

Usnesení č. 2 

VH bere na vědomí informace o činnosti Centra společných služeb. 

 

 

3. FUNGOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ CSS OD 1.1.2020 PO UKONČENÍ PODPORY 

ZE STRANY SVAZU MĚST A OBCÍ 

Tajemník připomněl, že se blíží ukončení projektu Center společných služeb 

podporovaného Svazem měst a obcí, který běží do 31.12.2019 a jsou v něm zaměstnáni 4 

pracovníci. Od 1.1.2020 již dojde k samofinancování mzdových výdajů pouze z rozpočtu 

Mikroregionu a začíná běžet 13. měsíční doba udržitelnosti, kde má Mikroregion povinnost 

zachovat jedno pracovní místo s plným pracovním úvazkem. Již dříve však v diskuzích zazněl 

názor, že je potřeba kromě pověřence GDPR zachovat i pozici manažera, který by i nadále řídil 

činnost svazku, a proto je nutné najít finanční prostředky na 2 pracovní úvazky.  

Tajemník přítomným předložil 2 modely financování, ve kterém jsou zohledněny oba 

pracovní úvazky (pověřenec GDPR a manažer). První model ukazuje základní variantu 
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financování mezd bez dotace z JmK, druhý model zohledňuje variantu s dotací. Pověřenec 

GDPR bude financován z poplatků, fakturovaných obcím a organizacím za činnost pověřence. 

Ing. Formánková se přihlásila o slovo, pochválila CSS a jeho činnost a konstatovala, že 

nechce, aby byla manažerovi ponížena mzda, když bude muset vykonávat stejné množství práce 

jako doposud, naopak, práce přibude, protože ze 4 pracovních míst zůstanou zachovány pouze 

2 a navrhla hlasovat o navýšení členských příspěvků, ze kterých by se mzda manažera hradila, 

třeba až na 40,- Kč/občana. V návaznosti na toto konstatování se otevřela rozsáhlá diskuze, ve 

které se všichni zástupci obcí shodli na tom, že s navyšováním členských příspěvků nemají 

problém, důležité je přesvědčit vedení města Ivančice, které navýšení s ohledem na počet 

obyvatel postihne nejvíce. Z diskuze tedy vyplynulo, že řádné členské příspěvky budou pro 

zachování stávajících služeb obcím navýšeny a pověřily Ing. Smutného, aby spočítal, o kolik 

by bylo potřeba navýšit řádné členské příspěvky, aby zůstala jeho mzda zachovalá. 

Předsedkyně poté nechala hlasovat o předložených návrzích. 

 

V souladu se smluvními závazky vyplývajícími ze smlouvy o vzájemné spolupráci se 

Svazem měst a obcí ČR při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí 

na bázi meziobecní spolupráce“ schvaluje zajištění udržitelnosti Centra společných služeb 

(dále CSS) ve smluvně stanovené době udržitelnosti Projektu, tj. minimálně do 31.1.2021, 

následujícím způsobem: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

  

Usnesení 3.1:  

VH schvaluje s účinností od 1.1.2020 zajištění (pokračování) dvou pracovních úvazků CSS 

na dobu neurčitou pro 2 pracovní pozice: 1) manažer CSS, 2) pověřenec pro ochranu 

osobních údajů (pracovní doba obou úvazků 40 hodin/týdně). 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení 3.2: 

VH schvaluje zajištění pracovní pozice CSS – specialista pro rozvoj Mikroregionu za 

účelem zachování činností souvisejících zejména s propagací DSO (zpracování přehledů 

akcí, tvorba Zpravodaje, aj.) formou uzavření pracovněprávního vztahu na DPP/DPČ v 

průběhu roku 2020 v návaznosti na dostupné (předpokládané/schválené) dotační 

možnosti v roce 2020.  

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Unesení 3.3: 

VH schvaluje zajištění činnosti CSS v oblasti poradenství týkající se veřejných zakázek 

formou uzavření rámcové smlouvy s vybraným dodavatelem, který zajistí činnost 

specialisty na veřejné zakázky na základě požadavků obcí (organizací), kterým bude 

poradenství poskytováno za úhradu dle skutečně využitých služeb na základě schváleného 

sazebníku. VH dále ukládá správnímu výboru připravit návrh rámcové smlouvy se 

specialistou na veřejné zakázky na zajištění poradenství pro obce, sazebník úhrad a 

provést výběr vhodného dodavatele.   
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení 3.4: 

VH ukládá ekonomce DSO zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2020 financování mzdy 

pověřence pro ochranu osobních údajů z příjmů členských příspěvků obcí určených na 

zajištění GDPR a z příjmů organizací se smlouvou o zřízení pověřence a financování 

základní mzdy manažera CSS z řádných členských příspěvků DSO. 

 

  
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Unesení 3.5: 

VH schvaluje vedlejší ekonomickou činnost CSS s účinností od 1.1.2020 spočívající v 

poskytování placeného odborného poradenství klientům (obcím, organizacím, spolkům, 

občanům, aj. subjektům). Placené úkony se budou týkat veškerého poradenství v oblasti 

veřejných zakázek a všech ostatních časově náročnějších činností CSS, o které klient 

požádá, a kde je předpokládaná časová náročnost dokončení jednoho zadaného úkolu 

delší, než 1 pracovní den (8 hod.). Placené úkony se netýkají těch činností, kterou CSS má 

povinnost vykonávat z vlastního podnětu, jako náplň své hlavní činnosti, nebo z podnětu 

zadaných úkolů od orgánů svazku (valná hromada, správní výbor, komise). K provedení 

placeného úkonu je vždy zapotřebí oboustranně odsouhlasená objednávka. 

 

VH deleguje pravomoc správnímu výboru schválit a pravidelně aktualizovat sazebník 

úhrad, příp. interní směrnici postupů a úhrad vztahující se k nejčastějším pracovním 

úkonům. Pokud úkony nebudou uvedeny v sazebníku úhrad (příp. nebude schválen 

sazebník úhrad pro danou činnost), návrh ceny bude určen smluvní dohodou mezi 

klientem a CSS, kterou schválí předseda DSO. 

 

VH schvaluje, že veškeré příjmy z vedlejší ekonomické činnosti CSS budou použity z 80% 

formou mzdových odměn pracovníkům CSS podílejícím se na plnění zadaného úkolu a z 

20% jako příspěvek na úhradu provozních výdajů CSS. 

 

 

4. NASTAVENÍ CENOVÝCH PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

POVĚŘENCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM A 

OBCÍM OD 1.1.2020 

S odkazem na bod 3 dále tajemník valnou hromadu seznámil s navrhovaným modelem 

nastavení příspěvku GDPR pro obce a příspěvkové organizace s účinností od 1.1.2020, tak aby 

byl pověřenec plně financovatelný z těchto příspěvku (viz příloha). K tomuto návrhu neměl 

nikdo žádné připomínky, vše podstatné již bylo řečeno v diskusi v předchozím bodě. 

Předsedkyně tudíž nechala hlasovat o předloženém návrhu. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení 4.1: 

VH schvaluje nastavení minimálního finančního objemu ve výši celkem 710.000,- 

Kč/ročně z příjmů: - na základě uzavřených smluv o zřízení pověřence pro ochranu 

osobních údajů s organizacemi (357.000,- Kč/rok); - na základě členských příspěvků obcí 
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na zajištění poskytování služeb souvisejících s ochranou osobních údajů a výkonu 

pověřence ochrany osobních údajů dle obecného nařízení GDPR (353.000,- Kč/rok). 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení 4.2: 

VH ukládá správnímu výboru vypracovat návrh optimálního stanovení výše členských 

příspěvků pro obce na zajištění poskytování služeb souvisejících s ochranou osobních 

údajů a výkonu pověřence ochrany osobních údajů dle obecného nařízení GDPR. Návrh 

na výši příspěvku zohlední velikost obce dle počtu obyvatel.  

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení 4.3: 

VH schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zřízení pověřence s příspěvkovými organizacemi: 

Školní jídelna Ivančice, Městské lesy Ivančice, Penzion pro důchodce, Základní škola T. 

G. Masaryka Ivančice, Základní a mateřská škola Ivančice-Němčice, Základní škola 

Vladimíra Menšíka Ivančice, Mateřská škola Chřestová Ivančice, Mateřská škola Na 

Úvoze Ivančice, Technické služby Ivančice, MŠ Čučice, MŠ Dolní Kounice, ZŠ a MŠ 

Ketkovice, MŠ Mělčany, ZŠ a MŠ Moravské Bránice, MŠ Němčičky, ZŠ a MŠ Nová Ves, 

ZŠ a MŠ Nové Bránice. Text Dodatku č. 2 je přílohou zápisu schůze valné hromady. 

 

 

5. SPOLEČNÝ PROJEKT V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ – 

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÉ ODPADY 

 

Tajemník prezentoval informace ohledně odpadového hospodářství – společný nákup 

nádob na tříděné odpady a v případě většího zájmu a splnění dotačních podmínek i podání 

žádosti o dotaci na nákup těchto nádob. Zároveň se obrací na členské obce DSO s žádostí o 

vyjádření zájmu k zapojení do projektu nejpozději do 15.11.2019. O případné realizaci projektu 

bude rozhodnuto na základě zájmu obcí z hlediska nutného splnění základních kritérií 

přijatelnosti projektu možného dotačního financování. 

Prvotní informace k projektu byly podány již na červnové VH v Mělčanech, kde tuto 

problematiku prezentoval pan Filip Andrlík ze společnosti MEVA-BRNO, s.r.o. 

 

 

Usnesení č. 5 

VH bere na vědomí prezentované informace v oblasti odpadového hospodářství – nádoby 

na tříděné odpady a obrací se na členské obce DSO s žádostí o vyjádření zájmu zapojení 

do projektu nejpozději do 15.11.2019. O případné realizaci projektu bude rozhodnuto na 

základě zájmu obcí z hlediska nutného splnění základních kritérií přijatelnosti projektu 

možného dotačního financování. 

 

6. CYKLOSTEZKA IVANČICE – DOLNÍ KOUNICE 

A) DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

CYKLISTICKÁ TRASA IVANČICE – DOLNÍ KOUNICE I. ETAPA 
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Tajemník valnou hromadu informoval, že uzavřená smlouva ke zpracování projektové 

dokumentace pro územní rozhodnutí cyklistické trasy Ivančice - Dolní Kounice 1. etapa 

s projektantem Ing. Jebavým stanovila termíny plnění, do kdy je nutné zpracovat jednotlivé 

části dokumentace. Projektová činnost byla řádně dokončena ve stanoveném termínu do konce 

roku 2019, od počátku roku 2020 až do současné doby probíhá tzv. inženýrská činnost, v rámci 

které se připravují podklady pro vydání územního rozhodnutí. Tato měla být dokončena nyní, 

avšak z objektivních důvodů ji nebylo možné dokončit, protože do celého procesu vstoupily 

faktory jako např. změny územního plánu v obci Mor. Bránice, dále také nutnost uzavřít 

smlouvu s některými současnými vlastníky pozemků na budoucí trase cyklostezky a žádosti o 

stanoviska vyjádření dotčených orgánů. Z těchto uvedených důvodů je nutné prodloužit termín 

inženýrské činnosti, což řeší předložený návrh Dodatku č. 2 smlouvě. 

K uvedenému nikdo neměl připomínky, předsedkyně nechala hlasovat o návrhu usnesení: 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení 6.1: 

VH schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická 

trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. Etapa (projektant Ing. Adolf Jebavý). Text Dodatku 

č. 2 je přílohou zápisu schůze valné hromady. 

 

B) DOTACE JMK NA AKCI „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE CYKLOSTEZKY 

IVANČICE – DOLNÍ KOUNICE, 2 . ETAPA“ 

Tajemník seznámil valnou hromadu s informací, že zastupitelstvo JmK na své schůzi v září 

schválilo Mikroregionu Ivančicko žádost o individuální dotaci z rozpočtu JmK na 2. etapu 

projektové přípravy cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice, která se týká úseku od železničního 

viaduktu na hranici katastrů Ivančic a Moravských Bránic k začátku chatové oblasti Stříbský 

mlýn na k.ú. Kounické předměstí (Ivančice). Do konce roku bude realizována projektová 

příprava v souladu s již schválenou zakázkou vybraným projektantem (Ing. Adolf Jebavý), 

která bude hrazena z uvedené přiznané dotace od JmK, dále spoluúčast bude řešena formou 

mimořádného členského příspěvku od města Ivančice. Tento příspěvek od města Ivančice 

pokryje jak spoluúčast k dotaci JmK, tak i výdaje na následnou inženýrskou činnost, která bude 

probíhat v roce 2020. 

Předsedkyně v diskuzi vznesla dotaz, zda by bylo možno žádat o dotaci z MAS. Ing. Smutný 

odpověděl že ano, ale až ve fázi stavebního povolení. Na projektovou přípravu žádná dotace 

není, kromě individuální dotace z Jihomoravského kraje.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení 6.2: 

VH schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

ve výši 220.000,- Kč na akci „Projektová dokumentace cyklostezky Ivančice – Dolní 

Kounice, 2 . etapa“. 
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7. ZÁMĚR OBNOVY HORNICKÉ CYKLOSTEZKY 

 

Tajemník informoval, že se na něho obrátila starostka obce Lukovany ve věci Hornické 

cyklostezky, kterou před lety vybudoval Mikroregion Ivančicko. Jedná se o to, že mezi obcemi 

Lukovany a Vysoké Popovice musela být demolována odpočívka pro cyklisty, která byla 

prohnilá a v havarijními stavu. Více popisuje paní starostka ve svém mailu (viz příloha). Paní 

starostka žádá Mikroregion Ivančicko o obnovu této odpočívky, vzhledem k tomu, že je velmi 

frekventovaná a vyhledávaná cyklisty. Při telefonickém hovoru nás žádala, abychom tak učinili 

v co nejkratším čase, ideálně ještě letos na podzim. Tajemník jí sděli, že to letos pravděpodobně 

nebude, jelikož obnova této odpočívky bude muset být součástí většího projektu, protože určitě 

není jediným prvkem, který je na Hornické cyklostezce v havarijním stavu a bude nutné nejprve 

získat dotační prostředky na obnovu celé (nebo alespoň části) Hornické cyklotrasy. 

  Více informací o Hornické cyklostezce najdete webových stránkách Mikroregionu: 

http://www.ivancicko.com/cyklotrasy-jihozapadniho-brnenska/ 

Tajemník tedy navrhuje tento postup: 

• nejprve provést zmapování v terénu, zjistit, co kde všude je dalšího poškozené 

(značení, mobiliář) a nechat si zpracovat rozpočet, abychom alespoň orientačně 

věděli, o jaký finanční objem se bude jednat 

• s tímto rozpočtem a navrženým způsobem obnovy se vypravit na osobní jednání 

na Jadernou elektrárnu Dukovany. Pokud bychom tam neuspěli, obrátit se 

Jihomoravský kraj. 

• Ze slov paní starostky Lukovan vyplývá, že Mikroregion opravu v co nejkratší 

době realizuje a zafinancuje. 100 % dotaci na obnovu cyklostezky ale 

Mikroregionu pravděpodobně nikdo neposkytne, navíc se jedná o obce, které 

nejsou členy Mikroregionu Ivančicko. V době, kdy se Hornická cyklostezky 

budovala, tak to bylo z dotací, které byly poskytnuty v plné výši. Teď už takové 

možnosti nejsou. Pokud ovšem obcím opravdu záleží na této infrastruktuře, 

tajemník navrhuje, abychom se na ně obrátili s žádostí o spolupráci, a to včetně 

případného spolufinancování akce. Týkalo by se to obcí, na jejichž katastrálním 

území je Hornická cyklotrasa vedena. Pokud by se Mikroregionu podařilo 

dotační prostředky na akci získat a nebyly by ve výši 100 % rozpočtu akce, 

mohlo by být spolufinancování řešeno příspěvky od těchto obcí. 

Ing. Staněk doplnil, že Hornická cyklostezka je jedinou, která nebyla doposud 

prověřena, oceněna a realizována. Má na mysli obnovu značení a mobiliáře. Před dvěma lety 

se realizovaly tři okruhové cyklostezky mířící na západ a na Hornickou už nezbylo (část 

obnoveného značení je už znovu poničena, nebo úplně chybí, a to zhusta vlivem těžby 

„kůrovcového“ dřeva). S navrhovaným postupem souhlasí. také by se obrátil na p.Šedého (GS 

Plus), který značení i mobiliář realizoval o prověření a ocenění obnovy jako celku, z toho pak 

můžeme vycházet při jednáních o příspěvcích jak na EDU, tak i na obcích. 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

 

Usnesení č. 7 

VH schvaluje zahájení přípravy projektu vedoucí k obnově mobiliáře a značení Hornické 

cyklostezky v roce 2020. Ukládá cyklokoordinační komisi v součinnosti s CSS zajistit:  

http://www.ivancicko.com/cyklotrasy-jihozapadniho-brnenska/


8 

 

- položkový rozpis navrhovaných prvků k obnově vycházející ze skutečného současného 

stavu zejména odpočívek, mobiliáře a značení v terénu,   

- návrh položkového rozpočtu akce,  

- identifikaci možných dotačních titulů a jejich podmínek pro financování projektu. 

 

 

8. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA PROJEKT 

PODPORA OBCÍ MIKROREGIONU IVANČICKO A SPOLEČNÉ AKTIVITY 

Tajemník svazku stručně přítomné informoval, že smlouva z Nadace ČEZ bohužel stále 

nedorazila a na náš dotaz jsme byli z Nadace ČEZ informování, že toho mají moc, že musíme 

čekat. Bohužel finanční prostředky od Nadace ČEZ budou poukázány na náš účet až na základě 

podepsané smlouvy s Nadací ČEZ a až poté můžeme podepisovat darovací smlouvu s obcemi 

a peníze poukazovat na jejich účet. 

Vzhledem, k tomu, že do konce roku již nezbývá příliš mnoho času a chceme být na 

podpis smluv připraveni, předložil tajemník VH návrh darovací smlouvy ke schválení (viz 

příloha). 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 8 

VH schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Podpora obcí 

Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity“ č. EDU 66_ 19 ve výši 450.000,- Kč.  

 
 

9. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

• VYDÁNÍ STOLNÍCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2020 

Tajemník svazku přítomné informoval, že byl proveden průzkum trhu, osloveny byly firmy 

ANNAPURNA s.r.o. Ivančice a Reklamní agentura GONG Brno s poptávkou na vypracování 

cenové nabídky na zhotovení stolních kalendářů na rok 2020 pro Mikroregion Ivančicko. Obě 

oslovené firmy zaslaly v požadovaném termínu své cenové nabídky, které tajemník předkládá 

VH k projednání.  

Dále tajemník VH zrekapituloval bohaté zkušenosti při spolupráci s oběma firmami 

z minulých let, co se týká kvality zhotovení předchozích zakázek a upozornil je na skutečnost, 

že společnost GONG Brno předložila kompletní cenovou nabídku včetně dopravy, kdežto 

společnost ANNAPURNA nemá ve své nabídce dopravu zahrnutou (ačkoliv tento požadavek 

byl uveden ve výzvě k podání nabídky), nelze tedy objektivně obě nabídky srovnat. Poté vyzval 

přítomné k diskuzi. Členové VH se jednomyslně shodli na tom, že je pro ně podstatná kvalita 

odvedené práce a profesionální rychlá komunikace při finální tvorbě kalendáře. Vzhledem 

k tomu, že nabídka firmy ANNAPURNA není kompletní a vzhledem k reklamaci zakázky a 

stížností občanů na tiskové chyby v minulých letech, VH preferuje zakázku zadat reklamní 

agentuře GONG. 

Ing. Staněk také navrhl možnost, sehnat si vlastního grafika, který by kalendáře 

zpracoval a tiskárnu, která by nám kalendáře vytiskla napřímo bez reklamní agentury. Tím by 

bylo možné snížit pořizovací cenu jednotlivých kalendářů. Ing. Smutný na tento návrh reagoval, 

že tato možnost je určitě možná, ale bohužel s ohledem na časovou tíseň a pracovní vytíženosti 

tiskáren na konci roku už tuto variantu letos uplatnit nemůžeme, riskovali bychom, že by se 

kalendáře nestihly vytisknout včas. Tento návrh můžeme zkusit uplatnit v příštím roce při 

přípravě stolních kalendářů na rok 2021. 
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 9 

Schvaluje dodavatele na zhotovení, výtisk a dodání stolních kalendářů MR Ivančicko na 

rok 2020 s tematickým zaměřením – časosběrné pohledy, zapomenutá zákoutí a nostalgie 

obcí, a to Reklamní agenturu GONG Brno, Ing. Jan Příhoda za cenu 32,67 Kč/kus vč. 

DPH dle předložené cenové nabídky ze dne 9.10.2019. 

 

 

• UMÍSTĚNÍ SPOLEČNÉHO MAJETKU 

Návrh na přemístění společného majetku ze SVČ Ivančice do volných nabízených prostor 

k technickému pracovníku do Nové Vsi, kde by měl technický pracovník MrI důslednější 

kontrolu nad půjčovaným majetkem. K uvedenému se vyjádřil starosta Nové Vsi, že pokud 

jde o nabízené prostory v Unimobuňkách na soukromém pozemku na volném prostranství 

za obcí, nepovažuje je za dostatečně bezpečné pro trvalé skladování majetku a přístup k nim 

je také velmi obtížný po polní cestě.  

 

• UPOZORNĚNÍ NA ŠÍŘENÍ PODVODNÉHO E-MAILU 

Mgr. Josef Benda upozornil přítomné na šíření pochybné nabídky formou e-mailu o 

zajištění přístupu na webové stránky obcí pro zdravotně postižené občany za cenu 15.000,- 

Kč. 

 

 

10. ZÁVĚR 

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. 

Poté poděkovala přítomným za účast a 74. valnou hromadu v 18.30 hod. ukončil. 

 

V Ivančicích dne 14. října 2019 

 

 

 

 

Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 
místopředseda správního výboru svazku 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan T R E CH A 
ověřovatel zápisu 
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Zapsala: Jitka Živná 
 

V Ý P I S  U S N E S E N Í  

ze 74. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

74. zasedání valné hromady se konalo dne 10. října 2019 v Němčičkách (v budově Kulturního 

domu Němčičky) 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 o činnosti Centra společných služeb. 

3) V souladu se smluvními závazky vyplývajícími ze smlouvy o vzájemné spolupráci se 

Svazem měst a obcí ČR při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na 

bázi meziobecní spolupráce“ schvaluje zajištění udržitelnosti Centra společných služeb 

(dále CSS) ve smluvně stanovené době udržitelnosti Projektu, tj. minimálně do 31.1.2021, 

následujícím způsobem:  

Usnesení 3.1: Schvaluje s účinností od 1.1.2020 zajištění (pokračování) dvou pracovních 

úvazků CSS na dobu neurčitou pro 2 pracovní pozice: 1) manažer CSS, 2) pověřenec pro 

ochranu osobních údajů (pracovní doba obou úvazků 40 hodin/týdně). 

Usnesení 3.2: Schvaluje zajištění pracovní pozice CSS – specialista pro rozvoj 

Mikroregionu za účelem zachování činností souvisejících zejména s propagací DSO 

(zpracování přehledů akcí, tvorba Zpravodaje, aj.) formou uzavření pracovněprávního 

vztahu na DPP/DPČ v průběhu roku 2020 v návaznosti na dostupné 

(předpokládané/schválené) dotační možnosti v roce 2020.  

Unesení 3.3: Schvaluje zajištění činnosti CSS v oblasti poradenství týkající se veřejných 

zakázek formou uzavření rámcové smlouvy s vybraným dodavatelem, který zajistí činnost 

specialisty na veřejné zakázky na základě požadavků obcí (organizací), kterým bude 

poradenství poskytováno za úhradu dle skutečně využitých služeb na základě schváleného 

sazebníku. VH dále ukládá správnímu výboru připravit návrh rámcové smlouvy se 

specialistou na veřejné zakázky na zajištění poradenství pro obce, sazebník úhrad a provést 

výběr vhodného dodavatele.   

Usnesení 3.4: Ukládá ekonomce DSO zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2020:  

a) financování mzdy pověřence pro ochranu osobních údajů z příjmů členských 

příspěvků obcí určených na zajištění GDPR a z příjmů organizací se smlouvou o zřízení 

pověřence;  

b) financování základní mzdy manažera CSS z řádných členských příspěvků DSO.  

Unesení 3.5: Schvaluje vedlejší ekonomickou činnost CSS s účinností od 1.1.2020 

spočívající v poskytování placeného odborného poradenství klientům (obcím, organizacím, 

spolkům, občanům, aj. subjektům). Placené úkony se budou týkat veškerého poradenství 

v oblasti veřejných zakázek a všech ostatních časově náročnějších činností CSS, o které 

klient požádá, a kde je předpokládaná časová náročnost dokončení jednoho zadaného úkolu 

delší, než 1 pracovní den (8 hod.). Placené úkony se netýkají těch činností, kterou CSS má 

povinnost vykonávat z vlastního podnětu, jako náplň své hlavní činnosti, nebo z podnětu 
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zadaných úkolů od orgánů svazku (valná hromada, správní výbor, komise). K provedení 

placeného úkonu je vždy zapotřebí oboustranně odsouhlasená objednávka. 

VH deleguje pravomoc správnímu výboru schválit a pravidelně aktualizovat sazebník 

úhrad, příp. interní směrnici postupů a úhrad vztahující se k nejčastějším pracovním 

úkonům. Pokud úkony nebudou uvedeny v sazebníku úhrad (příp. nebude schválen 

sazebník úhrad pro danou činnost), návrh ceny bude určen smluvní dohodou mezi klientem 

a CSS, kterou schválí předseda DSO.  

VH schvaluje, že veškeré příjmy z vedlejší ekonomické činnosti CSS budou použity z 80% 

formou mzdových odměn pracovníkům CSS podílejícím se na plnění zadaného úkolu a 

z 20% jako příspěvek na úhradu provozních výdajů CSS.  

4) Usnesení 4.1: Schvaluje nastavení minimálního finančního objemu ve výši celkem 

710.000,- Kč/ročně z příjmů: - na základě uzavřených smluv o zřízení pověřence pro 

ochranu osobních údajů s organizacemi (357.000,- Kč/rok); - na základě členských 

příspěvků obcí na zajištění poskytování služeb souvisejících s ochranou osobních údajů a 

výkonu pověřence ochrany osobních údajů dle obecného nařízení GDPR (353.000,- 

Kč/rok). 

Usnesení 4.2: Ukládá správnímu výboru vypracovat návrh optimálního stanovení výše 

členských příspěvků pro obce na zajištění poskytování služeb souvisejících s ochranou 

osobních údajů a výkonu pověřence ochrany osobních údajů dle obecného nařízení GDPR. 

Návrh na výši příspěvku zohlední velikost obce dle počtu obyvatel.  

Usnesení 4.3: Schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zřízení pověřence s příspěvkovými 

organizacemi: Školní jídelna Ivančice, Městské lesy Ivančice, Penzion pro důchodce, 

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Základní a mateřská škola Ivančice-Němčice, 

Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, Mateřská škola Chřestová Ivančice, Mateřská 

škola Na Úvoze Ivančice, Technické služby Ivančice, MŠ Čučice, MŠ Dolní Kounice, ZŠ a 

MŠ Ketkovice, MŠ Mělčany, ZŠ a MŠ Moravské Bránice, MŠ Němčičky, ZŠ a MŠ Nová 

Ves, ZŠ a MŠ Nové Bránice. Text Dodatku č. 2 je přílohou zápisu schůze valné hromady. 

5) Bere na vědomí prezentované informace ohledně v oblasti odpadového hospodářství – 

nádoby na tříděné odpady a obrací se na členské obce DSO s žádostí o vyjádření zájmu 

zapojení do projektu nejpozději do 15.11.2019. O případné realizaci projektu bude 

rozhodnuto na základě zájmu obcí z hlediska nutného splnění základních kritérií 

přijatelnosti projektu možného dotačního financování.  

6)  

Usnesení 6.1: Schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě Dokumentace pro územní rozhodnutí – 

Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa. Text Dodatku č. 2 je přílohou zápisu 

schůze valné hromady. 

Usnesení 6.2: Schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje ve výši 220.000,- Kč na akci „Projektová dokumentace cyklostezky 

Ivančice – Dolní Kounice, 2 . etapa“. 

7) Schvaluje zahájení přípravy projektu vedoucí k obnově mobiliáře a značení Hornické 

cyklostezky v roce 2020. Ukládá cyklokoordinační komisi v součinnosti s CSS zajistit: - 

položkový rozpis navrhovaných prvků k obnově vycházející ze skutečného současného 

stavu zejména odpočívek, mobiliáře a značení v terénu, - návrh položkového rozpočtu akce, 

- identifikaci možných dotačních titulů a jejich podmínek pro financování projektu.  

8) Schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Podpora obcí 

Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity“ č. EDU 66_19 ve výši 450.000,- Kč. 
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9) Schvaluje dodavatele na zhotovení, výtisk a dodání stolních kalendářů MR Ivančicko na 

rok 2020 s tematickým zaměřením – časosběrné pohledy, zapomenutá zákoutí a nostalgie 

obcí, a to Reklamní agenturu GONG Brno, Ing. Jan Příhoda za cenu 32,67 Kč/kus vč. 

DPH dle předložené cenové nabídky ze dne 9.10.2019. 

 

V Ivančicích dne 14.10.2019 

 

 

 

 

Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 

předseda správního výboru svazku 

 

Ověřili: 

 

 

……………………………………… 

                Ing. Jan Trecha 
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