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Z   Á   P   I   S 
ze 76. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 30. března 2020 (pondělí) v 10.00 hod.  

 

Tato valná hromada proběhla mimořádně prostřednictvím vzdáleného přístupu v souladu 

s opatřeními Vlády ČR v době stavu nouze a stanoviskem MV ČR ke konání 

zastupitelstev obcí, které bude vztaženo na konání valné hromady obdobným způsobem. 

Organizace jednání valné hromady proběhla v kanceláři Mikroregionu Ivančicko  

v budově SVČ Ivančice, Zemědělská 2, 664 91 Ivančice. 

 

Přítomnost veřejnosti nebyla na základě nařízení Vlády ČR možná. Zasedání valné 

hromady bylo přenášeno on-line a pro veřejnost byl k dispozici živý přenos na kanále 

YouTube Mikroregionu Ivančicko.  

 

V průběhu jednání valné hromady se mohli občané zúčastnit diskuse k projednávaným 

bodům zasláním SMS zprávy na telefonní číslo: 602 551 801.  

 
 

 

Přítomni – členové VH: Viz prezenční listina 

 

Omluveni – členové VH: Viz prezenční listina 

 

Nepřítomni: Viz prezenční listina 
 

Tajemník:  Ing. Bohumil Smutný 

 

Zapisovatel: Mgr. Monika Zemanová 

 

 

NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení 

2) Dodatek č. 5 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 

"Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce" 

3) Závěr 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

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

členy i hosty valné hromady a konstatovala, že je v elektronickém systému k videokonferenci 

připojena nadpoloviční většina členů, a tudíž je valná hromada usnášeníschopná. 
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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 12 0 0 

 

Usnesení č. 1A 

VH schvaluje program zasedání. 

 

Určení a schválení ověřovatele zápisu 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Jan Trecha. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 11 0 1 

 

Usnesení č. 1B 

VH jmenuje ověřovatelem zápisu Ing. Jana Trechu. 
 

 

2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Posilování 

administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce" 
 

Tajemník DSO prezentoval informace, že Svazu měst a obcí ČR se podařilo s poskytovatelem 

dotace MPSV dojednat prodloužení projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce“ od března do prosince 2020. V rámci tohoto projektu jsou z příspěvku 

od Svazu měst a obcí ČR hrazeny mzdové výdaje Centra společných služeb. Tato dotace MR 

Ivančicko nyní velmi pomůže, protože od ledna 2020 již financujeme mzdové výdaje pouze z 

vlastních zdrojů (Smutný, Sigmund – z příspěvků obcí, Zemanová, Procházková – účetní) a v 

případě Jitky Živné z dotace od JmK. Příspěvek na mzdy bude ve výši 42.150 Kč/měsíčně na 

pozici odborný pracovník CSS, který lze rozdělit mezi 2 úvazky a čerpat jej lze do konce roku 

2020. Celé znění návrhu dodatku č. 5 ke smlouvě vzájemné spolupráci byl předložen členům 

valné hromady v elektronické podobě. V DSO Mikroregionu Ivančicko je navrženo, aby od 

1.4.2020 do 31.12.2020 byl dotovaný pracovní úvazek pozice odborný pracovník CSS rozdělen 

mezi stávající zaměstnance DSO – manažera CSS Ing. Bohumila Smutného a pracovnici Jitku 

Živnou. 

V diskuzi při projednávání daného bodu sdělila předsedkyně DSO Mgr. Jana Heřmanová, že se 

po návratu ze zahraniční nachází ve 14denní karanténě, proto by bylo vhodné, aby podpisem 

dodatku byl pověřen 1. místopředseda Ing. Svatopluk Staněk. K prezentovaným návrhům 

nebyly žádné další připomínky, předsedkyně nechala hlasovat o návrhu usnesení:  

 

Usnesení č. 2 

VH schvaluje:  

 

a) předložený Dodatek č. 5 o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Posilování 

administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce" se Svazem měst a 

obcí; 
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b) rozdělení financování mzdových výdajů z příspěvku Svazu měst a obcí ČR na 

pracovní pozici odborný pracovník CSS pro stávající zaměstnance DSO od 1.4. do 

31.12.2020 (Ing. Smutný: 0,4 úvazku, paní Živná 0,6 úvazku) dle předložených 

návrhů pracovních smluv pro uvedené zaměstnance;  

c) pověření podpisu dodatku č. 5 prvním místopředsedou DSO Ing. Svatoplukem 

Staňkem.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

 

3. 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 na videokonferenci 76. valné hromady Mikroregionu 

Ivančicko a popřála všem hlavně pevné zdraví a nervy. V 10.30 hod. VH ukončila. 

 

V Ivančicích dne 30. března 2020 

 

 

 

 

 

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: Mgr. Monika Zemanová 
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V Ý P I S  U S N E S E N Í  

ze 76. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

76. zasedání valné hromady se konalo dne 30. března 2020 prostřednictvím vzdáleného přístupu 

v souladu s opatřeními Vlády ČR v době stavu nouze a zúčastnilo se jej 12 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) Schvaluje:  

a) předložený Dodatek č. 5 o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Posilování 

administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce" se Svazem měst a obcí; 

b) rozdělení financování mzdových výdajů z příspěvku Svazu měst a obcí ČR na pracovní 

pozici odborný pracovník CSS pro stávající zaměstnance DSO od 1.4. do 31.12.2020 

(Ing. Smutný: 0,4 úvazku, paní Živná 0,6 úvazku) dle předložených návrhů pracovních 

smluv pro uvedené zaměstnance;  

c) pověření podpisu dodatku č. 5 prvním místopředsedou DSO Ing. Svatoplukem 

Staňkem.  

 

V Ivančicích dne 30.3.2020 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 

předsedkyně správního výboru svazku 

 

Ověřil: 

 

 

 

……………………………………… 

    Ing. Jan Trecha 


