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Z   Á   P   I   S 
ze 78. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 22. října 2020 (čtvrtek) v 16.00 hod.  

 

Tato valná hromada proběhla mimořádně prostřednictvím vzdáleného přístupu v souladu 

s protiepidemickými opatřeními Vlády ČR v době stavu nouze. Organizace jednání 

valné hromady proběhla v kanceláři Mikroregionu Ivančicko  

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

 

Přítomnost veřejnosti nebyla možná. Zasedání valné hromady bylo realizováno on-line a 

pro veřejnost byl k dispozici živý přenos na platformě Skype.  

 

V průběhu jednání valné hromady se mohli zástupci obcí i občané zúčastnit diskuse k 

projednávaným bodům prostřednictvím chatu v konferenční platformě, nebo zasláním 

SMS zprávy na telefonní číslo tajemníka DSO: 602 551 801.  

 
 

 

Přítomni – členové VH: 8 členů valné hromady, viz prezenční listina 

 

Omluveni – členové VH: Viz prezenční listina 

 

Nepřítomni: Viz prezenční listina 
 

Tajemník:  Ing. Bohumil Smutný 

 

Zapisovatel: Ing. Bohumil Smutný 

 

 

NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

1) Zahájení 

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

bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb 

3) Projekt Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované II. 

4) Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko 

5) Zpráva cyklokoordinační komise 

6) Cyklostezka Ivančice-Dolní Kounice  

- Ing. Adolf Jebavý – Dodatky ke smlouvám o zpracování a projednání 

projektových dokumentací (DUR 1. a 2. etapa) 

- Povodí Moravy s.p. – Nájemní smlouva, Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti 

7) Prodloužení platnosti a aktualizace Strategie rozvoje Mikroregionu Ivančicko 
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8) Stolní kalendáře 2021 

9) Dohody o provedení práce na činnosti pro Mikroregion Ivančicko 

10) Různé, podněty, rozprava 

11) 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. 

 

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 8 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 7 0 1 

 

Usnesení č. 1B 

VH jmenuje ověřovatelem zápisu Ing. Jana Trechu. 
 

 

2. SETKÁNÍ STAROSTŮ DSO V RÁMCI PROJEKTU POSILOVÁNÍ 

ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY OBCÍ NA BÁZI MEZIOBECNÍ 

SPOLUPRÁCE – CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

V rámci setkání starostů dobrovolného svazku tajemník Ing. Bohumil Smutný přednesl Zprávu 

o činnosti CSS za období 23.06.-22.10.2020, která je přílohou zápisu. K uvedenému nikdo 

neměl připomínky. Následně byly v rámci tohoto bodu projednány a doplněny dokumenty, 

které byly zpracovány na základě dotazníkového šetření prováděného v každé členské obci 

letos v létě.  Jde o dokumenty: Shrnutí denních běžných sociálních potřeb obyvatel za celé CSS, 

Zpráva o ověření koncepčních záměrů meziobecní spolupráce a Přehled o stavu 

veřejnoprávních smluv na území DSO. Členové valné hromady byli zároveň krátce seznámeni 

s výstupy těchto dotazníků.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 
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Usnesení č. 2 

VH bere na vědomí informace o činnosti Centra společných služeb podané v rámci 10. 

setkání starostů DSO. 

 

3. PROJEKT MIKROREGION IVANČICKO PRO SENIORY A 

HANDICAPOVANÉ II. 

Informace prezentoval tajemník svazku. Projekt navazuje na již realizovanou první část. Dle 

smlouvy je možné dotaci čerpat do 28.02.2020. Jednou z aktivit projektu by měla opět být 

bezplatná právní poradna, která by nyní proběhla ve více obcích Mikroregionu. Součástí 

projektu jsou také vzdělávací aktivity a zahraniční poznávací zájezd pro seniory do rakouského 

partnerského města Dolních Kounic. Obě aktivity proběhnou, pokud to situace kolem šíření 

nemoci Covid-19 dovolí. V případě, že by některé aktivity nebylo možné realizovat, došlo by 

v součinnosti s Jihomoravským krajem k nahrazení obdobnou aktivitou. 

V rámci diskuze předsedkyně svazku v souvislosti s právní poradnou navrhuje nabídnout 

možnost uskutečnění právní poradny i formou online. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 3 

VH schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, smlouva č. 

JMK067696/20/OKH. JMK ve výši 100.000 Kč na realizaci projektu „Mikroregion 

Ivančicko pro seniory a handicapované II“.  VH dále schvaluje částečný pracovní úvazek 

(0,4) v období říjen 2020–leden 2021 pro zajištění realizace projektu (specialistka na 

aktivity pro seniory a handicapované) v souladu s předloženou Pracovní smlouvou, která 

je přílohou zápisu. 

 

4. ŘEŠENÍ ODPADŮ V MIKROREGIONU IVANČICKO 

Informace k projektu prezentoval tajemník svazku. Mikroregion obdržel registraci akce a 

rozhodnutí o poskytnutí dotace. V současné době dochází ve spolupráci s Regionální 

rozvojovou agenturou Východní Moravy k přípravě výběrového řízení, ke kterému by mělo 

dojít v průběhu měsíce. Ze strany obcí bude potřeba zajistit spolufinancování projektu. Výše 

příspěvků bude stanovena pro každou zapojenou obec zvlášť po výběru dodavatele. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 4 

4.1) VH bere na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – podmínky 

poskytnutí dotace na realizaci projektu Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko (reg. 

číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012162), v rámci Operačního programu životní 

prostředí. 

4.2) VH schvaluje přenesení pravomocí souvisejících se zadáním veřejné zakázky pro 

výběr dodavatele předmětné akce „Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko“ na správní 

výbor DSO (tj. schvalování veškerých úkonů zadavatele dle zákona o zadávání veřejných 

zakázek) vč. schválení výběru a smlouvy s vítězným dodavatelem předmětné akce. 

4.3) VH schvaluje mimořádné členské příspěvky pro obce zapojené do projektu „Řešení 

odpadů v Mikroregionu Ivančicko“ za účelem zajištění vlastního spolufinancování 

příjemce dotace. Výše těchto příspěvků bude stanovena pro každou zapojenou obec po 
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výběru dodavatele na základě dílčího rozpočtu výdajů vztahujících se ke každé obci 

zapojené v rámci projektu ve výši rozdílu mezi celkovými výdaji vztahujícími se k obci 

(vč. nákladů na administraci) a dotací poskytnutou v rámci OPŽP. 
 

5. ZPRÁVA CYKLOKOORDINAČNÍ KOMISE 

Zprávu cyklokoordinační komise obdrželi členové VH předem v podkladech pro zasedání a je 

součástí příloh tohoto zápisu. Tajemník dodal, že se zintenzivnilo úsilí při prosazování 

cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice. Pro podporu projektu byl za cyklostezku napsán otevřený 

dopis hejtmanovi JMK. Vzniklo video, které bylo zhotoveno na propagaci cyklostezky a v září 

proběhla spanilá jízda za cyklostezku a bezpečný průjezd "Skřipákem". Bohužel došlo ke 

zbrzdění projektu z důvodu zrušení letošního dotačního titulu JMK na dokumentaci pro 

stavební povolení kvůli okolnostem s Covid-19.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 5 

Bere vědomí zprávu cyklokoordinační komise. 

 

6. CYKLOSTEZKA IVANČICE-DOLNÍ KOUNICE  

- ING. ADOLF JEBAVÝ – DODATKY KE SMLOUVÁM O ZPRACOVÁNÍ A 

PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ (DUR 1. A 2. ETAPA) 

- POVODÍ MORAVY S.P. – NÁJEMNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O BUDOUCÍ 

SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI 

 

Informace prezentoval tajemník svazku. Ze strany zhotovitele Ing. Adolfa Jebavého došlo 

k nedodržení původních termínů plnění stanovených ve smlouvách o zpracování a projednání 

projektových dokumentací k cyklostezce Ivančice-Dolní Kounice. Časové zdržení však bylo 

způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, především délkou trvání činnosti a rozhodování 

dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků a 

také nouzovým stavem a vládními opatřeními souvisejícími s probíhající epidemií. Dodatky ke 

smlouvám z těchto důvodů stanovují nové termíny plnění. 

 Ze strany Povodí Moravy byl zaslán návrh Nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti. Ze strany Mikroregionu zde byly identifikovány dvě 

připomínky, tou první je cena a doba hrazení nájemného, ohledně snížení ceny a doby, po kterou 

se má hradit, bude snaha s Povodím Moravy ještě jednat. Druhým bodem k jednání je únosnost 

cyklostezky, kdy Povodí Moravy požaduje únosnost cyklostezky 25 t po celé její délce. Cílem 

je tento požadavek rozporovat a určit pouze dílčí úseky s únosností do 25 t. Ing. Svatopluk 

Staněk také upozornil, že v případě cyklostezky Oslavany-Ivančice byla doba nájmu ukončena 

předáním hotové stavby, v současném návrhu smlouvy je doba nájmu stanovena do dne 

předcházejícího dni podání návrhu na vklad práva služebnosti do katastru nemovitostí. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 6 

6.1) Schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o zpracování a projednání projektové 

dokumentace ze dne 11.7.2018 - "Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická 

trasa Ivančice-Dolní Kounice I. etapa", projektant Ing. Adolf Jebavý, IČ: 64313743. Text 

Dodatku č. 3 je přílohou zápisu. 
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6.2) Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování a projednání projektové 

dokumentace ze dne 12.9.2019 - "Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická 

trasa Ivančice-Dolní Kounice II. etapa", projektant Ing. Adolf Jebavý, IČ: 64313743. Text 

Dodatku č. 1 je přílohou zápisu. 

6.3) Odkládá z důvodu nesouhlasu se smluvními podmínkami schválení předloženého 

návrhu Nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím 

Moravy s. p. Současně ukládá zástupcům MR Ivančicko (členové cyklokoordinační 

komise a správní výbor) dále jednat s Povodím Moravy s.p. ohledně možných změn 

smluvních podmínek navržených smluv. VH deleguje správnímu výboru pravomoc 

následně schválit konečné verze smluv po vyjednání a akceptování úprav příslušných 

smluvních ustanovení s Povodím Moravy s. p. 

 

7. PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI A AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE 

MIKROREGIONU IVANČICKO 

Předsedkyně správního výboru informovala, že by mělo dojít k aktualizaci Strategie rozvoje 

Mikroregionu Ivančicko. Tajemník doplnil, že tento dokument je nezbytný, neboť jej často 

vyžadují poskytovatelé dotací při projektech Mikroregionu a bylo by vhodné schválit 

prodloužení platnosti stávajícího dokumentu do doby, než bude aktualizován. Stávající 

dokument je platný do konce roku 2020 a jeho rozvojové oblasti a cíle jsou nadále platné. Pro 

účely aktualizace strategie bude potřeba získat ze strany každé obce informace o nových 

rozvojových prioritách pro budoucí období. Studie bude tvořena také názory občanů na rozvoj 

a význam obce i Mikroregionu Ivančicko. Šetření bude probíhat formou dotazníku. Bylo by 

vhodné vytvořit odbornou pracovní skupinu, která by řešila úkony spojené s provedením 

aktualizace. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 7 

VH schvaluje prodloužení platnosti stávající Strategie rozvoje Mikroregionu Ivančicko 

do konce roku 2023, případně dřívějšího data podle skutečného přijetí aktualizace 

dokumentu. VH současně schvaluje provedení aktualizace Strategie rozvoje MR 

Ivančicko; za tímto účelem jmenuje odbornou pracovní skupinu ve složení ze 

zaměstnanců CSS: Ing. Bohumil Smutný, Mgr. Marek Sigmund, Mgr. Monika 

Zemanová; ze zástupců obcí: Mgr. Jana Heřmanová, Ing. Svatopluk Staněk, příp. lze 

rozšířit o další odborné členy dle následného rozhodnutí samotné pracovní skupiny. 

Obrací se na členské obce s žádostí o součinnost při poskytnutí informací o rozvojových 

prioritách jednotlivých obcí a provedení dotazníkového šetření mezi občany členských 

obcí. 

 

8. STOLNÍ KALENDÁŘE 2021 

Informace prezentoval tajemník svazku. Při poslední valné hromadě vzešel návrh na týdenní 

formát kalendářů Mikroregionu. Většina obcí je však pro zachování čtrnáctidenního formátu. 

Tajemník prezentoval nabídky dvou firem na zhotovení kalendářů. Na základě předchozích 

dobrých zkušeností a k nižší nabídkové ceně byla pro zhotovení kalendářů navrhnuta firma Ing. 

Jan Příhoda, reklamní agentura GONG. Téma pro kalendáře 2021 je „Pohledy na zajímavosti a 

novinky z obcí“. Termín pro dodání všech podkladů ze strany obcí je 31.10.2020. 

   
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 
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Usnesení č. 8 

Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení, výtisk a dodání stolních 

kalendářů MR Ivančicko na rok 2021 ve formátu (týdenní/čtrnáctidenní) s tematickým 

zaměřením: „Pohledy, co nového je v obcích“, a to dodavateli: Ing. Jan Příhoda, reklamní 

agentura GONG, Botanická 52, 602 00 Brno, IČ: 44071990 za cenu 33 Kč/kus vč. DPH na 

základě provedeného průzkumu trhu v srpnu 2020. 

 

9. DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE NA ČINNOSTI PRO MIKROREGION 

IVANČICKO 

Předsedkyně správního výboru informovala o návrhu odměny pro účetní svazku. Návrh byl 

součástí podkladů pro dnešní zasedání a je součástí příloh tohoto zápisu. Odměna je navržena 

z důvodu zvýšeného objemu práce na konci roku v souvislosti s ukončením některých 

dotovaných projektů, přípravu podkladů pro dílčí listopadový přezkum hospodaření, přípravou 

rozpočtu na příští rok, aj. potřebné činnosti pro DSO. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Usnesení č. 9 

Schvaluje dohody o provedení práce na činnosti pro MR Ivančicko dle předloženého 

návrhu, který je přílohou zápisu. 

 

10. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

Tajemník informoval, že na Mikroregion Ivančicko se obrátil zástupce zhotovitele 

cykloprůvodce „Na kole i pěšky“, pan Mezihorák. Do připravovaného cykloprůvodce nabízí 

městům a obcím Mikroregionu vložit vlastní placené turistické informace.   Tajemník podrobně 

seznámil přítomné členy VH s obsahem, formátem průvodce, možností elektronické verze na 

mobil i předběžnou cenovou nabídkou. Nikdo z přítomných však nabídku nereflektoval.  

 

11. 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 78. valné hromady Mikroregionu 

Ivančicko a popřála všem hlavně pevné zdraví a nervy. V 17.30 hod. VH ukončila. 

 

V Ivančicích dne 22. října 2020 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Bohumil Smutný 
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V Ý P I S  U S N E S E N Í  

ze 78. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

78. zasedání valné hromady se konalo dne 22. října 2020 prostřednictvím vzdáleného přístupu 

v souladu s opatřeními Vlády ČR v době stavu nouze a zúčastnilo se jej 8 zástupců členských 

obcí svazku – dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu. 

 

Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko: 

 

1) A)  Schvaluje program zasedání. 

B) Jmenuje ověřovatelem zápisu Ing. Jana Trechu. 

2) Bere na vědomí informace o činnosti Centra společných služeb podané v rámci 10. setkání 

starostů DSO. 

3) Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, smlouva č. 

JMK067696/20/OKH ve výši 100.000 Kč na realizaci projektu „Mikroregion Ivančicko pro 

seniory a handicapované II“. VH dále schvaluje částečný pracovní úvazek (0,4) v období 

říjen 2020–leden 2021 pro zajištění realizace projektu (specialistka na aktivity pro seniory 

a handicapované) v souladu s předloženou Pracovní smlouvou, která je přílohou zápisu. 

4) 4.1) Bere na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – podmínky 

poskytnutí dotace na realizaci projektu Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko (reg. číslo: 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012162), v rámci Operačního programu životní prostředí. 

4.2) Schvaluje přenesení pravomocí souvisejících se zadáním veřejné zakázky pro výběr 

dodavatele předmětné akce „Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko“ na správní výbor 

DSO (tj. schvalování veškerých úkonů zadavatele dle zákona o zadávání veřejných 

zakázek) vč. schválení výběru a smlouvy s vítězným dodavatelem předmětné akce. 

4.3) Schvaluje mimořádné členské příspěvky pro obce zapojené do projektu „Řešení 

odpadů v Mikroregionu Ivančicko“ za účelem zajištění vlastního spolufinancování 

příjemce dotace. Výše těchto příspěvků bude stanovena pro každou zapojenou obec po 

výběru dodavatele na základě dílčího rozpočtu výdajů vztahujících se ke každé obci 

zapojené v rámci projektu ve výši rozdílu mezi celkovými výdaji vztahujícími se k obci (vč. 

nákladů na administraci) a dotací poskytnutou v rámci OPŽP. 

5) Bere vědomí zprávu cyklokoordinační komise. 

6) 6.1) Schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace 

ze dne 11.7.2018 - "Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice-Dolní 

Kounice I. etapa", projektant Ing. Adolf Jebavý, IČ: 64313743. Text Dodatku č. 3 je 

přílohou zápisu. 

6.2) Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace 

ze dne 12.9.2019 - "Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice-Dolní 

Kounice II. etapa", projektant Ing. Adolf Jebavý, IČ: 64313743. Text Dodatku č. 1 je 

přílohou zápisu. 

6.3) Odkládá z důvodu nesouhlasu se smluvními podmínkami schválení předloženého 

návrhu Nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím 

Moravy s. p. Současně ukládá zástupcům MR Ivančicko (členové cyklokoordinační komise 

a správní výbor) dále jednat s Povodím Moravy s.p. ohledně možných změn smluvních 
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podmínek navržených smluv. VH deleguje správnímu výboru pravomoc následně schválit 

konečné verze smluv po vyjednání a akceptování úprav příslušných smluvních ustanovení 

s Povodím Moravy s. p. 

 

7) Schvaluje prodloužení platnosti stávající Strategie rozvoje Mikroregionu Ivančicko do 

konce roku 2023, případně dřívějšího data podle skutečného přijetí aktualizace dokumentu. 

VH současně schvaluje provedení aktualizace Strategie rozvoje MR Ivančicko; za tímto 

účelem jmenuje odbornou pracovní skupinu ve složení ze zaměstnanců CSS: Ing. Bohumil 

Smutný, Mgr. Marek Sigmund, Mgr. Monika Zemanová; ze zástupců obcí: Mgr. Jana 

Heřmanová, Ing. Svatopluk Staněk, příp. lze rozšířit o další odborné členy dle následného 

rozhodnutí samotné pracovní skupiny. Obrací se na členské obce s žádostí o součinnost při 

poskytnutí informací o rozvojových prioritách jednotlivých obcí a provedení dotazníkového 

šetření mezi občany členských obcí. 

 

8) Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení, výtisk a dodání stolních 

kalendářů MR Ivančicko na rok 2021 ve formátu (týdenní/čtrnáctidenní) s tematickým 

zaměřením: „Pohledy, co nového je v obcích“, a to dodavateli: Ing. Jan Příhoda, reklamní 

agentura GONG, Botanická 52, 602 00 Brno, IČ: 44071990 za cenu 33 Kč/kus vč. DPH na 

základě provedeného průzkumu trhu v srpnu 2020. 

9) Schvaluje dohody o provedení práce na činnosti pro MR Ivančicko dle předloženého 

návrhu, který je přílohou zápisu. 

 

V Ivančicích dne 22.10.2020 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 

předsedkyně správního výboru svazku 

 

 

 


