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Z   Á   P   I   S 
ze 75. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 10. prosince 2019 (úterý) v 16.00 hod. v Senoradech 

v budově Obecního úřadu (Senorady 120, 675 75 Mohelno – kulturní sál)) 

 
 

 

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

Dostalý, Mgr. Jana Heřmanová, MVDr. Šárka Matoušková Milan 

Hamala, Ing. Jan Trecha, Tereza Hanělová, Ladislav Horák, 

Zdeněk Kališ, Ing. Svatopluk Staněk, Dana Prušková 

 

Omluveni – členové VH: Bc. Oldřich Krištof  

 

Nepřítomni: Michal Hledík 
 

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 

 

Specialista na VZ: Mgr. et Mgr. Veronika Maxová 

 

 

NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení 

2) Nemocnice Ivančice, p.o. - prezentace informací 

3) Rozhodnutí o členství Mikroregionu Ivančicko ve spolku Brněnsko, z.s. - destinační 

společnosti turistické oblasti Brno a okolí 

4) Řádný členský příspěvek Mikroregionu Ivančicko na rok 2020 

5) Členský příspěvek pro obce využívající společného pověřence GDPR na rok 2020 

6) Rozpočet na rok 2020 a výhled rozpočtu 2021-2023 

7) Pracovněprávní smlouvy se zaměstnanci DSO od 1.1.2020 

8) Rámcová smlouva o poskytování právních služeb a poradenství při 

zadávání veřejných zakázek 

9) Projekt "Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované" 

10) Společný projekt odpadového hospodářství – Systémy pro separaci a sběr/svoz odpadů 

v obcích MR Ivančicko 

11) Regiontour 2020 
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12) Zpráva cyklokoordinační komise 

13) Zpráva kontrolního výboru 

14) Plán inventur, ustanovení inventarizační komise a odpisový plán majetku 

15) Setkání starostů DSO v rámci projektu posilování administrativní kapacity obcí na          

bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb 

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 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 13 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 12 1 0 

 

Usnesení č. 1B 

VH jmenuje ověřovatelem zápisu Ing. Jana Trechu. 

 
 

 

2. NEMOCNICE IVANČICE, P.O. – PŘEZENTACE INFORMACÍ 
 

Tajemník přítomné informoval, že ředitel ivančické nemocnice pan Hrubeš se omluvil z důvodu 

velmi důležitého jednání se zdravotní pojišťovnou se nemůže valné hromady zúčastnit. Tento 

bod se tedy ruší, bude případně podle zájmu pana ředitele nemocnice zařazen na budoucí valné 

hromady. 
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3. ROZHODNUTÍ O ČLENSTVÍ MIKROREGIONU IVANČICKO VE SPOLKU 

BRNĚNSKO, Z.S. - DESTINAČNÍ SPOLEČNOSTI TURISTICKÉ OBLASTI 

BRNO A OKOLÍ 

Tajemník informoval, že se na Mikroregion opět obrátil Ing. Michal Burian, který zastupuje 

turistickou destinační společnost Brno a okolí. Vznik této destinační společnosti byl iniciován 

Jihomoravským krajem, městem Brnem a Centrálou cestovního ruchu JM. Členy destinační 

společnosti turistické oblasti Brno a okolí jsou města, obce, svazky obcí a podnikatelé: 

• Michal Burian  

• European Centre for Ecology nad Tourism 

• Kulturní informační centrum Rosice 

• Město Brno 

• Město Slavkov 

• Mikroregion Kahan 

• RIC Zastávka 

• DSO Tišnovsko 

• KIC Ivančice 

• Město Oslavany 

• Travelbakers 

• DSO Žádnický les a Politaví 

• DSO Židlochovicko 

 

Nedávno proběhlo jednání mezi Mgr. Heřmanovou, Ing. Smutným a panem Burianem. Pan 

Burian Mikroregionu Ivančicko opětovně nabízí, abychom jako Mikroregion na valné hromadě 

projednali možný vstup do destinační společnosti.  

 

Jaké to bude mít přínosy? O to jsme pana Buriana požádali a zpracoval dokument, který je 

přílohou tohoto zápisu. Jako přínosy jsou prezentovány v současné době web 

www.gofrombrno.cz a facebookový profil s 6500 sledujícími uživateli. Jako další přínos uvádí 

tvorbu marketingových produktů, tzn. zjistí co zajímavého členská obec/město může turistům 

nabídnout a připraví propagaci (cíl, kulturní akce, památka, zajímavost, ...).  

 

Proč zrovna nyní? V minulosti již toto případné členství Mikroregion řešil a valná hromada 

přistoupení neschválila. Pokud se nyní valná hromada rozhodne, že přistoupíme do destinační 

společnosti od roku 2020, musí se jednat o celý Mikroregion (VŠECHNY obce) a bude to mít 

také svoji finanční stránku, kterou by bylo nutné zohlednit v rozpočtu na rok 2020. Znamenalo 

by to navýšení členského příspěvku o 1,- Kč na obyvatele pro všechny. Většina členů valné 

hromady svým hlasováním rozhodne o tom, zda Mikroregion jako celek přistoupí či 

nikoliv. Pokud to jako Mikroregion odmítneme, stále zůstává možnost, že si mohou vstoupit 

individuálně ty obce, které o to projevily zájem – bez prostřednictví Mikroregionu. 

 

Poskytnuté informace z KIC Ivančice: KIC Ivančice už je členem asi dva roky, paní ředitelka 

Černá k tomu zaslala vyjádření: „Pokud máte zájem, můžeme vám donést ukázat už hotové 

produkty destinace, máme je tu vystavené, včetně ivančického „Rozmarného léta“. Destinační 

management a destinační společnosti jsou v ČR zatím v plenkách, ale třeba na Novém Zélandu 

to pěkně funguje. Smyslem je propagace turistického regionu (v tomto případě Brno a okolí), 

synergický efekt v propagaci cestovního ruchu – propojení subjektů a spojení sil tak, aby byl 

region vidět a aby turisté snadněji našli top atraktivity v regionu. Na Novém Zélandu najedete 

na stránky destinace a hned vidíte, kam se máte jet v určitém regionu podívat a nemusíte hledat 

jednotlivá města, turistické cíle, zajímavosti a jejich weby a informace o nich.“ 

http://www.gofrombrno.cz/
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- O slovo se přihlásila Dana Prušková, starostka obce Senorady, která sdělila, že jejich 

obec není kapacitně připravena na nápor turistů, a tudíž se k členství nepřikloní. Obec 

je již dost zatížena migrací chatařů, kteří zde směřují do údolí řeky Oslavy. 

- K tomuto názoru se přiklonilo více obcí. 

- Zdeněk Kališ, starosta obce Nové Bránice konstatoval, že obec nemá co propagovat a 

že v obci nechtějí turisty, že kterých nic nemají. 

 

Po prezentovaných informacích nechala předsedkyně hlasovat o návrhu usnesení. 

 

VH schvaluje členství Mikroregionu Ivančicko ve spolku Brněnsko, z.s. - destinační 

společnosti turistické oblasti Brno a okolí. 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 0 12 1 

  

Usnesení č. 3 nebylo schváleno. 

 

 

4. ŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK MIKROREGIONU IVANČICKO NA ROK 

2020 

Tajemník svazku zdůvodnil, proč dochází k navyšování členského příspěvku. V návaznosti na 

výstupy poslední valné hromady, aby byl Mikroregion Ivančicko schopen udržet mzdové 

výdaje na své zaměstnance ve stávající výši (bez dotace Svazu měst a obcí ČR) z vlastních 

zdrojů, tajemník vypočítal nutné navýšení řádného členského příspěvku o 5,- Kč/obyvatele, 

tedy ze současných 30,- Kč na 35,- Kč. Tím bude zajištěno financování Mikroregionu. 

Tajemník také podotknul, že náš Mikroregion by měl i přes navýšení stále o 10,- Kč nižší 

příspěvek, než např. mnohé sousední mikroregiony v Jihomoravském kraji.  

Předsedkyně tedy nechala hlasovat o navýšení řádného členského příspěvku pro rok 2020 ze 

současných 30,- Kč na 35,- Kč/obyvatele/rok. Výzva k úhradě bude obcím zaslána. 

Poté předsedkyně nechala hlasovat o předloženém návrhu. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 4 

VH schvaluje řádný členský příspěvek na rok 2020 ve výši 35,- Kč na občana a stanovuje 

termín úhrady nejpozději do 31. 3. 2020. 

 

 

5. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PRO OBCE VYUŽÍVAJÍCÍ SPOLEČNÉHO 

POVĚŘENCE GDPR NA ROK 2020 

 

Tajemník informoval o finálním počtu obcí, příspěvkových organizací a sdružení, které od 

1.1.2020 budou využívat služby pověřence GDPR (31). V roce 2018 to bylo 20 organizací, 

v roce 2019 vzrostl počet na 32, pro rok 2020 ukončil spolupráci pouze KIC Ivančice (počet 

organizací zůstává na hodnotě 31 obcí, organizací a sdružení.  Dle navržené kalkulace, budou 

těmito příspěvky pokryly mzdové výdaje, cestovní náhrady a kancelářské potřeby pověřence 

v plném rozsahu. Tajemník navrhl výši členského příspěvku na rok 2020 rozdělit do kategorií 

dle počtu obyvatel jednotlivých obcí, neboť v malé obci je poměrově méně práce než ve městě 
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a toto kategorické rozdělení bude i ohleduplnější k rozpočtům právě v malých obcích. Členský 

příspěvek bude splatný na základě doručené výzvy ze strany Mikroregionu, a to nejpozději do 

31.3.2020. O předloženém návrhu nechala předsedkyně hlasovat s tímto výsledkem. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 5  
 

VH schvaluje členský příspěvek pro obce využívajícího společného pověřence GDPR 

(Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské 

Bránice, Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice a Senorady) na rok 2020 ve výši stanovené 

samostatnou přílohou zápisu dle velikosti jednotlivých obcí a stanovuje termín úhrady 

nejpozději do 31.3.2020. 

 

 

6. ROZPOČET NA ROK 2020 A VÝHLED ROZPOČTU 2021-2023 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2020 a dále rozpočtovým výhledem na 

roky 2021-2023 dle přílohy. Návrh rozpočtu byl ve stanovené lhůtě vyvěšen na kamenných a 

elektronických úředních deskách členských obcí. Na tvorbě rozpočtu pracoval manažer Ing. 

Smutný s účetní svazku M. Procházkovou a vycházeli z následujících předpokladů: 

• Mzdy pověřence i manažera zůstanou zachovány v obdobné výši jako doposud, v 

návrhu rozpočtu jsou mzdové výdaje plně financovány z vlastních zdrojů (resp. v 

případě poveřence také z příjmů poskytovaných služeb příspěvkovým organizacím). 

• Abychom byli schopni vše ufinancovat, navýšen bude muset být řádný členský 

příspěvek na obyvatele o 5,- Kč ze současných 30,- na 35,- Kč. V tomto návrhu 

rozpočtu je tedy uvedené navýšení již zahrnuto. 

• Navýšen bude současně také členský příspěvek pro obce využívající pověřence GDPR 

dle modelu předloženém a schváleném valnou hromadou č. 74, aby bylo na mzdu 

pověřence. 

• Jinak struktura rozpočtu je podobná jako předešlé roky, zahrnuje kromě mzdových 

výdajů dále běžné další položky jako výdaje na cestovní ruch, nájem kanceláře, apod.  

• Mzdové výdaje budou financovány z dotací, kde je předpoklad zapojení dotačních 

zdrojů, které by měly být k dispozici až v průběhu roku 2020.  

K rozpočtu nevznesl nikdo žádné námitky ani připomínky. Předsedkyně proto nechala o 

rozpočtu a rozpočtovém výhledu hlasovat. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 6A 

VH schvaluje předložený návrh rozpočtu Mikroregionu Ivančicko na rok 2020 jako 

schodkový. Schodek je kryt zapojením finančních prostředků na bankovním účtu ve výši 

833.900,- Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu DSO je paragrafové znění rozpočtu. 

Schválený rozpočet na rok 2020 je přílohou tohoto zápisu. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 
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Usnesení č. 6B 

VH schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023. 

 

7. PRACOVNĚPRÁVNÍ SMLOUVY SE ZAMĚSTNANCI DSO OD 1.1.2020 

K 31.12.2019 končí projekt Center společných služeb podporovaný Svazem měst a obcí ČR, 

ve kterém jsou zaměstnáni 4 pracovníci (manažer, specialista pro rozvoj mikroregionu, 

pověřenec/specialista pro ochranu osobních údajů a specialista pro veřejné zakázky). Od 

1.1.2020 již dochází k samofinancování mzdových výdajů pouze z rozpočtu Mikroregionu. Na 

základě rozhodnutí 74. VH bod 3) budou zachovány v plném rozsahu pracovní pozice manažera 

a pověřence, pracovní pozice specialisty pro rozvoj Mikroregionu bude zachována pouze 

formou DPP a se specialistou na veřejné zakázky bude uzavřena rámcová smlouva. 

Předsedkyně poté nechala o předložených návrzích hlasovat. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení 7A 

VH schvaluje pracovněprávní smlouvy od 1.1.2020 se zaměstnanci DSO na pozicích: 

manažer CSS a pověřenec/specialista pro ochranu osobních údajů a právní poradenství; 

oba úvazky ve výši 1,0 v rozsahu 40 hodin týdně. Mzdové výdaje na zaměstnance jsou 

zahrnuty v návrhu rozpočtu na ro 2020. 

 
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení 7B 

VH schvaluje uzavření dohody o provedení práce od 1.1.2020 pro pracovní pozici: asistent 

manažera pro podporu akcí na území obcí MR Ivančicko v rozsahu max. 300 hod/rok.  

 
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení 7C 

VH schvaluje zajištění povinné udržitelnosti projektu Center společných služeb 1 

úvazkem na pracovní smlouvu po dobu 13 měsíců v rozsahu 40 hodin týdně od 1.1.2020-

31.1.2021, a to prostřednictvím schválené (dle usnesení 7A) pracovní pozice - manažer 

CSS. 

 

 

8. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB A 

PORADENSTVÍ PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

 

Tajemník přítomným předložil návrh Rámcové smlouvy o poskytování právních služeb a 

poradenství při zadávání veřejných zakázek s Mgr. et Mgr. Veronikou Maxovou, která byla 
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v Mikroregionu doposud zaměstnána v projektu Centra společných služeb na pozici Specialista 

na veřejné zakázky. Mgr. Maxová na podzim úspěšně složila advokátní zkoušky a platná 

legislativa ji neumožňuje být nadále v pozici zaměstnance. Protože jsou však obce i 

Mikroregion s její prací spokojeni, budeme i nadále pokračovat ve spolupráci, ovšem od 

1.1.2020 již na základě předložené Rámcové smlouvy. 

Předsedkyně nechala o předloženém návrhu Rámcové smlouvy hlasovat. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 8 

VH schvaluje rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb a poradenství při 

zadávání veřejných zakázek s advokátkou Mgr. et Mgr. Veronikou Maxovou, se sídlem: 

Vídeňská 246/33, 639 00 Brno, IČ 04113748. Valná hromada současně schvaluje 

předložený sazebník úhrad za poskytování právních služeb a poradenství při zadávání 

veřejných zakázek, který je přílohou rámcové smlouvy. 

 

 

9. PROJEKT „MIKROREGION IVANČICKO PRO SENIORY A 

HANDICAPOVANÉ“ 

Tajemník Mikroregionu přítomné informoval, že CSS zpracovalo žádost o dotaci na 

Jihomoravský kraj na projekt "Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované". 

Cílem projektu je realizovat v území obcí Mikroregionu Ivančicko řadu užitečných aktivit pro 

podporu starších a handicapovaných občanů, abychom jim umožnili zapojovat se nadále do 

společenského života, a to i v menších obcích Mikroregionu Ivančicko. Projekt se tedy dotýká 

sociální oblasti. 

V rámci realizace projektu Center společných služeb jsme identifikovali v území obcí 

Mikroregionu poptávku ze strany občanů po chybějících aktivitách pro seniory; stejně tak na 

druhé straně zájem odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice řešit společně s Mikroregionem 

Ivančicko projekty, které jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 

ORP Ivančice. Jde o opatření z tohoto strategického dokumentu, které řeší prioritu udržet méně 

soběstačné osoby v pokročilejším věku v jejich přirozeném prostředí, podporovat setkávání 

seniorů. 

V rámci projektu budeme realizovat zejména tyto aktivity: 

• zapojíme cílové skupiny a partnery do projektu 

• vytvoříme katalog veřejných služeb a bezpečnosti 

• zajistíme fungování bezplatné všeobecné informační a právní poradny 

• uspořádáme bezplatné vzdělávací kurzy a přednášky v oblasti prevence, 

bezpečnosti a výpočetní techniky 

• propojíme seniory a děti ze škol 

• uspořádáme společné setkání seniorů z obcí MR Ivančicko 

• podpoříme sportovní, kulturní a poznávací aktivity pro seniory 

• uspořádáme filmové podvečery 

• zajistíme integraci handicapovaných dětí prostřednictvím tvořivých dílen a 

uspořádáním sportovní akce. 

Abychom byli schopni celý uvedený projekt realizovat, je nezbytné zajistit jej personálně, tzn. 

vytvořit na dobu realizace projektu částečný pracovní úvazek na dobu určitou. Půjde o 
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specialistu/tku na aktivity pro seniory a handicapované, prostřednictvím které(ho) budou 

veškeré aktivity projektu zajišťovány, koordinovány, připravovány a realizovány. 

Předsedkyně poté nechala o předloženém projektu hlasovat. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 9 

VH schvaluje realizaci i spolufinancování projektu „Mikroregion Ivančicko pro seniory 

a handicapované“ v případě přiznání dotace Jihomoravského kraje v souladu s podanou 

projektovou žádostí. V případě přiznání dotace současně schvaluje vytvoření pracovního 

úvazku (0,6) na pozici „specialista/tka na aktivity pro seniory a handicapované“ na dobu 

určitou, po dobu realizace projektu.  Pravomoc uzavřít pracovní smlouvu s vybraným 

zaměstnancem deleguje předsedkyni správního výboru.  

VH dále ukládá předsedkyni správního výboru v případě přiznání dotace podepsat 

smlouvu o poskytnutí dotace v termínu stanoveným JmK, se vzorem smlouvy o poskytnutí 

dotace VH souhlasí. 
 
 

10. SPOLEČNÝ PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ – SYSTÉMY PRO 

SEPARACI A SBĚR/SVOZ ODPADŮ V OBCÍCH MR IVANČICKO 

 

Tajemník informoval nejprve o již dříve zmiňovaném společném projektu Mikroregionu 

Ivančicko, který se týká odpadového hospodářství, jehož náplní je zejména pořízení nádob na 

tříděné odpady, případně další možné produkty financované z dotační výzvy č. 126 OPŽP 

(Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika). 

Přehled produktů i s odkazy na webové stránky byly zaslány všem zástupcům obcí e-mailem 

již v polovině listopadu. Celkový záběr produktů je ale velmi široký, v dotaci lze žádat 

prakticky od koše po podzemní kontejnery a obytné kontejnery do sběrných dvorů. Jde jen o 

to, poté produkt zařadit do správné výzvy. 

 

V aktuální výzvě jde zejména o tyto produkty: 

 

• Nádoby na tříděný odpad, kontejnery, bio popelnice, apod. 

• Vybavení sběrných dvorů – jde sice o soupis produktů ke sběrnému dvoru, dotace se 

ale nemusí vztahovat přímo k vybudování sběrného dvora. O jednotlivé produkty, 

například popelnice/velkoobjemové kontejnery, lze žádat samostatně. 

• Podzemní a polopodzemní kontejnery 

 

Dotaz padl z obcí i na kompostéry pro občany – do této výzvy zařadit nelze, ale půjde to do 

výzvy vyhlášené na jaře 2020. 

 

Žádost o dotaci musí být zpracována v průběhu ledna 2020. Proto vyzýváme obce, které se 

k tomuto tématu ještě nevyjádřili (Čučice, Ketkovice, Kupařovice a Senorady), aby tak učinily 

do konce tohoto týdne. Pokud totiž s požadavky na pořízení odpadních nádob nesplníme 

minimální výši dotace a Mikroregion se do projektu nebude moci přihlásit, tak si obce, které 

mají zájem o pořízení některých produktů z dotace, musí najít jiné řešení (např. zapojení jako 

partner s jiným nositelem projektu). 
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Předsedkyně po této prezentaci nechala o projektu hlasovat. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 10A 

VH bere na vědomí požadavky a vyjádření členských obcí ohledně zapojení se do 

společného projektu odpadového hospodářství – „Řešení odpadů v Mikroregionu 

Ivančicko“. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 10B 

B) VH schvaluje realizaci projektu „Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko“ a 

současně deleguje pravomoc správnímu výboru činit veškerá další rozhodnutí týkající se 

projektu, zejména schválení rozhodnutí o vypracování a podání žádosti o dotaci v rámci 

126. výzvy OPŽP, výběr zhotovitele pro zpracování Analýzy produkce odpadů, zapojení 

členských obcí do projektu, schválení všech dalších požadovaných dokumentů a dokladů 

v souladu s dotačními podmínkami výzvy, příp. schválit rozhodnutí žádost o dotaci 

nepodávat, pokud by nebyly splněny podmínky přijatelnosti projektu. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

 

11. REGIONTOUR 2020 

Manažer svazku informoval o přípravách na veletrh cestovního ruchu Regiontour 2020. Pro 

podání nabídky na realizaci zakázky byla přímo oslovena firma Ing. Jan Příhoda, reklamní 

agentura GONG, se kterou Mikroregion dlouhodobě spolupracuje a má s touto firmou 

dlouholeté kladné zkušenosti nejen při realizaci předešlých expozic na veletrzích Regiontour, 

ale také při spolupráci na jiných projektech. Firma byla vyzvána k předložení nabídky na 

zhotovení expozice MR Ivančicko pro Regiontour 2020, s tím, že v zadávací dokumentaci 

k předmětné veřejné zakázce byl stanoven maximální cenový strop zakázky, který je pro MR 

Ivančicko akceptovatelný. Vzhledem k tomu, že uvedené kritérium bylo dodrženo, nabídka 

obsahuje všechny další požadované náležitosti, je doporučeno přidělit veřejnou zakázku 

uvedeném uchazeči. 

Valné hromadě byla předložena dodaná cenová nabídka Ing. Příhody i návrh Smlouvy o dílo 

s výše uvedeným zhotovitelem. K uvedenému nikdo neměl žádné výhrady, ani připomínky. 

Předsedkyně poté nechala hlasovat o předloženém návrhu usnesení, cenové nabídce i Smlouvě 

o dílo. 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 11 

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 akci „Realizace atypické expozice a zajištění prezentace MR Ivančicko na 
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mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2020“, firmě Ing. Jan Příhoda, 

reklamní agentura GONG, Botanická 52, 602 00 Brno, IČ: 44071990 za cenu 93 000,- Kč 

bez DPH, tj. 112 530,- Kč vč. DPH. Zároveň schvaluje Smlouvu o dílo s vybraným 

zhotovitelem. 

 

12. ZPRÁVA CYKLOKOORDINAČNÍ KOMISE 

Předsedkyně v tomto bodě předala slovo Mgr. Miloši Musilovi, předsedovi cyklokoordinační 

komise a požádala ho, aby valné hromadě sdělil aktuální informace o činnosti komise. 

M. Musil informoval, že nejvíce aktivit probíhá v souvislosti s realizací Cyklostezky Ivančice-

Moravské Bránice a popsal dílčí body, kterými se komise v posledním kvartále zabývala.  

Další schůzka cyklokoordinační komise proběhne ještě do Vánoc, ve středu 18.12.2019. 

Poté si opět vzala slovo předsedkyně komise, která poděkovala za sdělené informace. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 12 

VH bere na vědomí zprávu Cyklokoordinační komise ze dne 8.12.2019. 

 

 

13. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU 

Tajemník svazku stručně přítomné seznámil s výstupy z jednání kontrolního výboru ze dne 

12.07.2019 a doložil zápis o kontrole provedené za 1. pololetí 2019. Při kontrole výbor 

neshledal žádné chyby či nedostatky. K uvedenému neměl nikdo žádné námitky ani 

připomínky. 

Dále informoval o proběhlém průběžném přezkumu hospodaření z Jihomoravského kraje 

dne 5.12.2019 s konstatováním, že při průběžném přezkumu nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky. K uvedenému neměl nikdo žádné námitky ani připomínky. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 13 

VH bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru ze dne 12.7.2019 za provedenou kontrolu 

činnosti a hospodaření DSO v 1. pololetí 2019. 

 

 

 

14. PLÁN INVENTUR, USTANOVENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE A 

ODPISOVÝ PLÁN MAJEKTU 

Tajemník svazku seznámil valnou hromadu s navrženým plánem inventur a vyzval 

přítomné k ustanovení inventarizační komise, jejíž členové budou pověřeni úkoly provedení 

fyzické a dokladové inventury. Navrženi byli tito členové: Zdeněk Kališ Nové Bránice 

(předseda komise), Ing. Petr Koťara Dolní Kounice, Mgr. Naděžda Chajmová Nová Ves. K 

návrhům neměl nikdo námitky, proto předsedkyně svazku nechala hlasovat. 
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 14 

VH schvaluje plán provedení inventur a složení inventarizační komise dle předloženého 

návrhu. Členové: Zdeněk Kališ (předseda komise), Ing. Petr Koťara, Mgr. Naděžda 

Chajmová. VH se dále obrací na členské obce o poskytnutí součinnosti při fyzickém 

zjištění stavu majetku umístěného v obcích, který je vlastnictvím DSO Mikroregion 

Ivančicko. VH dále schvaluje odpisový plán majetku. 

 

15. SETKÁNÍ STAROSTŮ DSO V RÁMCI PROJEKTU POSILOVÁNÍ 

ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY OBCÍ NA BÁZI MEZIOBECNÍ 

SPOLUPRÁCE – CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

 

A) Zpráva o činnosti CSS 

V rámci setkání starostů dobrovolného svazku tajemník (manažer CSS) Ing. Bohumil Smutný 

přednesl Zprávu o činnosti CSS za období říjen až prosinec 2019. K uvedenému nikdo neměl 

připomínky.  

 

Dále tajemník předal slovo Mgr. Jaroslavu Šlechtovi, zástupci Svazu měst a obcí. Ten všechny 

přítomné přivítal, poděkoval svazku i celému pracovnímu týmu za vzornou práci, konstatoval, 

že Mikroregion Ivančicko si řádně plní všechny předepsané úkoly, pracuje na běžících 

projektech a zároveň aktivně připravuje projekty nové. Informoval také o připravovaném 

navazujícím projektu, který by se měl rozběhnout na jaře 2020. Na závěr všem popřál krásné 

Vánoce a úspěšný rok 2020. 

 

B) Rekapitulace činnosti a hlavních přínosů CSS pro území Mikroregionu Ivančicko 

Ing. Smutný ve své prezentaci zrekapituloval stěžejní proběhlé aktivity, přehled činností a 

zrealizovaných projektů, které se CSS za dobu konání celého projektu podařilo zrealizovat. 

Představil i některé grafy a čísla celorepublikového hodnocení, které poskytl Svaz měst a obcí 

ČR jako porovnání s ostatními CSS. Dále připomenul vybrané výstupy z Analýzy přínosů, které 

přinesly užitek pro území MR Ivančicko (GDPR, společný majetek, cyklostezky a další). 

Všechny informace jsou obsaženy v prezentaci, která je přílohou tohoto zápisu. 

 

C) Nastavení fungování CSS v době udržitelnosti projektu 

V tomto bodě Ing. Smutný představil 9 důležitých bodů „Co se změní ve fungování CSS 

Mikroregionu Ivančicko od 1.1.2020 po skončení finanční podpory ze SMO ČR“. Tento 

souhrn je přílohou zápisu. 

 

D) Evaluační dotazník ke klíčové aktivitě lokální ekonomika 

Naše CSS bylo vybráno a cíleně osloveno s žádostí o vyplnění Evaluačních dotazníků 

členskými obcemi, který bude sloužit ke zhodnocení Lokální ekonomiky, jakožto klíčové 

aktivity v prodloužení projektu běžícího od 1.7. do 31.12.2019. Cílem šetření je zhodnocení 

projektových efektů této aktivity a jejích dílčích výstupů.  

 

E) Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb 
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Manažer přítomné informoval, že součástí jejich podkladových materiálů je i již tradiční 

dotazník k ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb CSS a poprosil 

každého zástupce obce taktéž o jeho vyplnění a navrácení. Vyhodnocení navrácených 

dotazníků je přílohou Zápisu z 8. setkání starostů. 

 

Usnesení č. 15 

VH bere na vědomí informace o činnosti Centra společných služeb podané v rámci 8. 

setkání starostů DSO. 

 

16. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

• PROJEKTANT 

Mgr. Josef Benda, starosta obce Biskoupky se přítomných zeptal, zda mají kontakt na nějakého 

projektanta na kanály. Na toto téma pak proběhla krátká diskuse. 

 

• SPOLEČNÉ PROJEKTY A KOMUNITNÍ CENRUM 

Předsedkyně Mgr. Jana Heřmanová vyslovila přání, že by přivítala spolupráci všech obcí na 

společném plánování akcí (kulturních, sportovních, pro děti, seniory atd.), aby nedocházelo 

k „zahlcení“ některých víkendů akcemi, které si následně vzájemně konkurují a ubírají si 

případné návštěvníky akcí. 

Také informovala, že v letošním roce proběhla na SVČ Ivančice rozsáhlá rekonstrukce, která 

bude do konce roku ukončena. Během rekonstrukce vznikly nové polytechnické dílny, které 

budou sloužit dětem nejen na SVČ, ale budou fungovat i jako mobilní dílny určené např. pro 

Základní školy přímo do výuky. Na příští rok se ovšem plánuje další pokračování rekonstrukce, 

kde by mělo dojít i k terénním úpravám v okolí SVČ. 

SVČ se také zapojilo do výzvy MAS Brána Brněnska na Komunitní centra, kde se jim podařilo 

získat plný počet bodů. 

V návaznosti na tento bod také informovala o proběhlé dvoudenní společenské akci MAS 

v Černé Hoře a činnosti MAS – vzdělávací semináře či polytechnické školky. 

 

17. 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. 

Všem přítomným poděkovala za účast a 75. valné hromadě Mikroregionu Ivančicko a popřála 

všem krásné Vánoce, klid a pohodu. V 18.30 hod. VH ukončila. 

 

V Ivančicích dne 11. prosince 2019 

 

 

 

 

Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 
předsedkyně správního výboru svazku 
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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 75. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

75. zasedání valné hromady se konalo dne 10. prosince 2019 v Senoradech (v budově Obecního 

úřadu Senorady – kulturní sál) a zúčastnilo se jej 13 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) Bod zrušen. 

3) Neschvaluje členství Mikroregionu Ivančicko ve spolku Brněnsko, z.s. - destinační 

společnosti turistické oblasti Brno a okolí. 

4) Schvaluje řádný členský příspěvek na rok 2020 ve výši 35,- Kč na občana a stanovuje 

termín úhrady nejpozději do 31.3.2020. 

5) Schvaluje členský příspěvek pro obce využívajícího společného pověřence GDPR 

(Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské 

Bránice, Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice a Senorady) na rok 2020 ve výši stanovené 

samostatnou přílohou zápisu dle velikosti jednotlivých obcí a stanovuje termín úhrady 

nejpozději do 31.3.2020. 

6) A) Schvaluje předložený návrh rozpočtu Mikroregionu Ivančicko na rok 2020 jako 

schodkový. Schodek je kryt zapojením finančních prostředků na bankovním účtu ve výši 

833.900,- Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu DSO je paragrafové znění rozpočtu. 

Schválený rozpočet na rok 2020 je přílohou tohoto zápisu. 

B) Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023. 

7) A) Schvaluje pracovněprávní smlouvy od 1.1.2020 se zaměstnanci DSO na pozicích: 

manažer CSS a pověřenec/specialista pro ochranu osobních údajů a právní poradenství; oba 

úvazky ve výši 1,0 v rozsahu 40 hodin týdně. Mzdové výdaje na zaměstnance jsou zahrnuty 

v návrhu rozpočtu na rok 2020. 

B) Schvaluje uzavření dohody o provedení práce od 1.1.2020 pro pracovní pozici: asistent 

manažera pro podporu akcí na území obcí MR Ivančicko v rozsahu max. 300 hod/rok.  

C) Schvaluje zajištění povinné udržitelnosti projektu Center společných služeb 1 úvazkem 

na pracovní smlouvu po dobu 13 měsíců v rozsahu 40 hodin týdně od 1.1.2020-

31.1.2021, a to prostřednictvím schválené (dle usnesení 7A) pracovní pozice - manažer 

CSS. 

8) Schvaluje rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb a poradenství při zadávání 

veřejných zakázek s advokátkou Mgr. et Mgr. Veronikou Maxovou, se sídlem: Vídeňská 

246/33, 639 00 Brno, IČ 04113748. Valná hromada současně schvaluje předložený 

sazebník úhrad za poskytování právních služeb a poradenství při zadávání veřejných 

zakázek, který je přílohou rámcové smlouvy. 

9) Schvaluje realizaci i spolufinancování projektu „Mikroregion Ivančicko pro seniory a 

handicapované“ v případě přiznání dotace Jihomoravského kraje v souladu s podanou 

projektovou žádostí. V případě přiznání dotace současně schvaluje vytvoření pracovního 

úvazku (0,6) na pozici „specialista/tka na aktivity pro seniory a handicapované“ na dobu 
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určitou, po dobu realizace projektu.  Pravomoc uzavřít pracovní smlouvu s vybraným 

zaměstnancem deleguje předsedkyni správního výboru.  

VH dále ukládá předsedkyni správního výboru v případě přiznání dotace podepsat smlouvu 

o poskytnutí dotace v termínu stanoveným JmK, se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace 

VH souhlasí. 

10) A) Bere na vědomí požadavky a vyjádření členských obcí ohledně zapojení se do 

společného projektu odpadového hospodářství – „Řešení odpadů v Mikroregionu 

Ivančicko“. 

B) Schvaluje realizaci projektu „Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko“ a současně 

deleguje pravomoc správnímu výboru činit veškerá další rozhodnutí týkající se projektu, 

zejména schválení rozhodnutí o vypracování a podání žádosti o dotaci v rámci 126. výzvy 

OPŽP, zadání zpracování Analýzy produkce odpadů, zapojení členských obcí do projektu, 

schválení všech dalších požadovaných dokumentů a dokladů v souladu s dotačními 

podmínkami výzvy, příp. schválit rozhodnutí žádost o dotaci nepodávat, pokud by nebyly 

splněny podmínky přijatelnosti projektu.  

11) 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 akci „Realizace atypické expozice a zajištění prezentace MR Ivančicko na mezinárodním 

veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2020“, firmě Ing. Jan Příhoda, reklamní agentura 

GONG, Botanická 52, 602 00 Brno, IČ: 44071990 za cenu 93 000,- Kč bez DPH, tj. 112 

530,- Kč vč. DPH. Zároveň schvaluje Smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem. 

12) Bere na vědomí zprávu cyklokoordinační komise. 

13) Bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru ze dne 12.7.2019 za provedenou kontrolu 

činnosti a hospodaření DSO v 1. pololetí 2019. 

14) Schvaluje plán provedení inventur a složení inventarizační komise dle předloženého 

návrhu. Členové: 1) Zdeněk Kališ (předseda komise, 2) Ing. Petr Koťara, 3) Mgr. Naděžda 

Chajmová. 

VH se dále obrací na členské obce o poskytnutí součinnosti při fyzickém zjištění stavu 

majetku umístěného v obcích, který je vlastnictvím DSO Mikroregion Ivančicko. SV dále 

schvaluje odpisový plán majetku. 

15) Bere na vědomí informace o činnosti Centra společných služeb podané v rámci 8. setkání 

starostů DSO. 

16) 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 11.12.2019 

 

 

 

 

Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 

předsedkyně správního výboru svazku 
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Ověřil: 

 

 

……………………………………… 

    Ing. Jan Trecha 
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