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Z   Á   P   I   S 
z 84. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 03. května 2022 (úterý) v 16.00 hod. v Oslavanech 

Zámek Oslavany – Reprezentační salonky zámku, 1. patro 

(U Zámku 173, 664 12 Oslavany) 

 
 

 

Přítomni – členové VH: Mgr. Josef Benda, Mgr. Jana Heřmanová, MVDr. Šárka 

Matoušková, Jiří Kališ, Ing. Jan Trecha, Mgr. Naděžda 

Chajmová, Zdeněk Kališ, Ing. Svatopluk Staněk, Dana Prušková  

 

Omluveni – členové VH: Ing. Petr Koťara, Ing. Tereza Hanělová 

 

Nepřítomni: Martin Jacko, Miloš Dostalý, Michal Hledík 
 

Hosté (funkce): Ladislav Horák (starosta obce Nová Ves), Miloš Musil (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) Zpráva o činnosti 

3) Dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci s Jihomoravským krajem (příprava 

     projektů na výstavbu cyklostezek) 

4) Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice, projektová příprava DSP a DPS 

5) Projekt Zapojení veřejnosti do rozvoje obce – Smlouva o partnerství 

6) Projekt Realizace kulturních a společenských akcí podporujících identitu regionu 

7) Projekt Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2022 – Nadace ČEZ 

8) Projekt Nákup zavlažovacích vaků pro obce Mikroregionu Ivančicko 

9) Údržba čistoty cyklostezky Oslavany-Ivančice 

10) Různé, podněty, rozprava 

11) Závěr 
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1. ZAHÁJENÍ 

Na úvod si vzal slovo Ing. Svatopluk Staněk, (hostitel tohoto zasedání), přivítal všechny 

přítomné a krátce představil reprezentační prostory zámku Oslavany, ve kterých valná hromada 

probíhá. Stručně shrnul původní stav místností, proběhlou rekonstrukci i aktuální možnosti 

jejich využití. Případným zájemcům také nabídl prohlídku rekonstruovaných místností i 

s výkladem po skončení valné hromady. Poté předal slovo předsedkyni správního výboru Mgr. 

Janě Heřmanové, která také všechny přivítala a Ing. Staňkovi poděkovala za výklad i poskytnutí 

prostor pro zasedání VH. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž je 

valná hromada usnášeníschopná a zasedání zahájila. 

 

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 9 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 8 0 1 

 

Usnesení č. 1b 

VH jmenuje ověřovatelem zápisu Ing. Jana Trechu. 

 
 

 

 

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB 
 

Manažer Mikroregionu Ivančicko a pracovník CSS Ing. Bohumil Smutný informoval všechny 

přítomné zástupce obcí o činnosti CSS za uplynulé období (leden - duben 2022). Zpráva o 

činnosti CSS je přílohou tohoto zápisu. 

Dále si vzal slovo pověřenec GDPR Mgr. Bc. Marek Sigmund, který informoval o aktualitách 

v této oblasti. Upozornil přítomné zástupce obcí, že se šíří problém vyřizování si osobních účtů 

rodičů, kteří jsou rozvedeni nebo v rozvodovém řízení přes školská zařízení a varoval před 

případným podáváním informací o dětech neoprávněným osobám. 
 

Usnesení č. 2 

VH bere na vědomí informace o činnosti Mikroregionu Ivančicko a Centra společných 

služeb za období leden - duben 2022. 
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3. DODATEK Č. 1 K MEMORANDU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI S 

JIHOMORAVSKÝM KRAJEM (PŘÍPRAVA PROJEKTŮ NA VÝSTAVBU 

CYKLOSTEZEK) 

Tajemník podal informace k Dodatku č. 1, jehož předmětem je sjednání změny smluvní strany 

memoranda. Smluvní strany mají zájem, aby na místo stávající smluvní strany město Tišnov, 

IČO 00282707 vstoupila budoucí smluvní strana DSO Tišnovsko, IČO 75058944, a aby byl 

současně zachován dříve dohodnutý obsah memoranda mezi zbývajícími stávajícími smluvními 

stranami a budoucí smluvní stranou (viz body II.2. a III. Dodatku). Dodatek č. 1 byl zástupcům 

obcí zaslán předem v podkladech pro valnou hromadu k nastudování. K tomuto bodu neměl 

nikdo žádné dotazy ani připomínky, proto předsedkyně nechala hlasovat o návrhu usnesení. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

  

Usnesení č. 3 

VH schvaluje Dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci s Jihomoravským 

krajem, jehož účelem je spolupráce smluvních stran při přípravě konkrétních projektů v 

rámci území Brněnské metropolitní oblasti 21+ zaměřených na výstavbu cyklostezek a s 

tím související budování cyklistické infrastruktury ve smluvních stranách. Dodatek č. 1 

je přílohou zápisu valné hromady. 

 

 

4. CYKLOSTEZKA IVANČICE – DOLNÍ KOUNICE, PROJEKTOVÁ 

PŘÍPRAVA DSP a DPS 

Tajemník informoval valnou hromadu, že správní výbor na své schůzi dne 16. 3. 2022 schválil 

podání žádosti o dotaci na Jihomoravský kraj na pokračování projektové přípravy cyklostezky 

Ivančice – Dolní Kounice. Tajemník podrobně představil Popis aktivit, které budou v rámci 

projektu uskutečněny a dále prezentoval i rozpočet této akce. Podklady byly členům VH zaslány 

předem v podkladech k nastudování. Dále tajemník informoval, že jakmile dojde na 

Jihomoravském kraji příslušnými orgány ke schválení dotace, je nutné zahájit zadávací řízení 

na dodavatele na zajištění projekčních činností. Vzhledem k tomu, že v souvislosti se 

zadávacím řízením a veřejnou zakázku bude nutné činit více rozhodnutí zadavatele, navrhuje 

tajemník projednat přenesení těchto pravomocí na správní výbor DSO, který se může scházet 

operativně narozdíl od schůzí valné hromady. 

K tomuto bodu nebyly žádné připomínky ani dotazy, proto nechala předsedkyně hlasovat o 

předložených návrzích. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 4a 

VH bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu JmK ve 

výši 1 mil. Kč na projektovou přípravu dokumentace pro stavební povolení a provedení 

stavby pro 1. a 2. etapu a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí 3. etapy (lávka 

přes řeku Jihlavu) cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 
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Usnesení č. 4b 

VH souhlasí s vypsáním podlimitních veřejných zakázek na zpracování a projednání 

projektových dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby pro 1. a 2. etapu 

cyklostezky Ivančice – Dolní Kounice. Schvaluje přenesení pravomocí souvisejících se 

zadáním předmětných veřejných zakázek na správní výbor (tj. schvalování veškerých 

úkonů zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek) vč. schválení výběru a smluv 

s vítěznými zpracovateli. Náklady na administraci výběrových řízení budou hrazeny z 

příspěvků zapojených obcí dle uzavřené smlouvy o investiční akci. 

 

 

5. PROJEKT ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO ROZVOJE OBCE – SMLOUVA O 

PARTNERSTVÍ 

Město Otrokovice a také další partnerské obce tvoří koncepční dokumenty a zadávají studie, 

aby našla nejlepší řešení, která přispívají ke zlepšení života ve městech. Nedaří se však 

zapojovat veřejnost, aby se na hledání řešení a realizaci aktivit, která mají dopad na život ve 

městě, více podílela. 

Tajemník přítomné informoval o projektu, jehož cílem je zavedení procesů zapojování 

veřejnosti do přípravy a realizace rozvojových záměrů a tvorby strategických dokumentů na 

lokální úrovni v zapojených partnerských městech, včetně realizace aktivit zapojování 

veřejnosti. Klíčové aktivity projektu se zaměřují na:  

1) Získání zkušeností od zahraničního partnera, který má se zapojováním veřejnosti zkušenosti 

(pomocí studijní cesty českých partnerů do norského města Fredrikstad). 

2) Realizaci vzdělávacích aktivit a sdílení zkušeností zaměřené na volené zástupce a 

zaměstnance žadatele a českých partnerů.  

3) Realizaci procesů komunikace s veřejností a zapojováním veřejnosti, které bude realizovat 

žadatel a všichni čeští partneři.  

4) Publicitu. 

5) Řízení projektu zkušenými členy realizačního týmu. 

Projekt bude realizován městem Otrokovice, a proto významná část aktivit projektu bude 

probíhat právě v tomto městě. Další aktivity pak budou probíhat v partnerských obcích. 

Zástupcům obcí byly předem k nastudování zaslány Popis projektu, Harmonogram aktivit, 

Rozpočet projektu a Partnerská smlouva. Vzhledem k tomu, že všichni měli možnost si tyto 

materiály prostudovat již před VH a tajemník vše detailně vysvětlil, nikdo k tomuto bodu neměl 

žádné připomínky. 

O předložených návrzích proto nechala předsedkyně hlasovat. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 5a  
 

VH schvaluje Smlouvu o partnerství mezi městem Otrokovice a Mikroregionem 

Ivančicko, jejímž účelem je zajištění realizace projektu „Zapojení veřejnosti do rozvoje 

obce“ v rámci programu Řádná správa věcí veřejných (MGS1) spolufinancovaného z 

Finančních mechanismů EHP 2014-2021. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 
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Usnesení č. 5b 
 

V návaznosti na harmonogram aktivit projektu Zapojení veřejnosti do rozvoje obce, 

aktivity získávání zkušeností od zahraničního partnera. VH schvaluje vyslání zástupce 

Mikroregionu Ivančicko na studijní cestu do Norska v září 2022: tajemníka DSO. 

 

6. PROJEKT REALIZACE KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 

PODPORUJÍCÍCH IDENTITU REGIONU 

V tomto bodu tajemník informoval, že správní výbor schválil zpracování projektu Realizace 

kulturních a společenských akcí podporujících identitu regionu a podání žádosti o dotaci. 

Žádost o dotaci na projekt byla Jihomoravským krajem schválena a projekt se týká realizace 

kulturních akcí, které proběhnou v obcích Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, 

Moravské Bránice, Němčičky, Oslavany a Senorady. Jiné obce o zařazení svých akcí do 

projektu zájem neprojevily. 

Cílem je podpořit realizaci nejvýznamnějších tradičních kulturních a společenských akcí, které 

utvářejí identitu regionu a jsou pravidelně pořádány v členských obcích Mikroregionu 

Ivančicko. Mikroregion Ivančicko pomůže zapojeným obcím s realizací jejich akcí tím, že jim 

samostatně zajistí dílčí nebo celou část kulturního programu akce, či zajistí služby nezbytné k 

realizaci. Všechny akce jsou veřejně přístupné široké veřejnosti, všem věkovým skupinám, 

místním obyvatelům i turistům, rodinám s dětmi i seniorům. 

K předloženým materiálům nevznesl nikdo žádné námitky ani připomínky. Předsedkyně proto 

nechala hlasovat. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 6a 

VH schvaluje projekt „Realizace kulturních a společenských akcí podporující identitu 

Mikroregionu Ivančicko“ (dále jen „projekt“), který proběhne v členských obcích 

Mikroregionu Ivančicko: Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Moravské Bránice, 

Němčičky, Oslavany a Senorady. VH schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje ve výši 225.000,- Kč, celková předpokládaná výše výdajů projektu (dle plánovaného 

rozpočtu) činí 523.400 Kč, vlastní zdroje ke spolufinancování projektu budou zajištěny 

formou mimořádných členských příspěvků od zapojených obcí. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 6b 

VH schvaluje mimořádné členské příspěvky pro obce zapojené do projektu, které jsou v 

předpokládané výši: město Dolní Kounice 43.125 Kč, obec Hlína 28.125 Kč, obec 

Ketkovice 35.125 Kč, obec Moravské Bránice 38.125 Kč, obec Němčičky 11.525 Kč, město 

Oslavany 75.125 Kč, obec Senorady 36.125 Kč. Zapojené členské obce budou vyzvány k 

úhradě mimořádných členských příspěvků dle termínů jednotlivých aktivit realizovaných 

v obcích. Pokud v průběhu realizace v obcích dojde k navýšení cen jednotlivých aktivit 

projektu, bude výše mimořádných příspěvků navýšena dle skutečných cen za provedené 

plnění, tak aby k poskytnuté dotaci bylo zajištěno spolufinancování výdaje v plné výši. 
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7. PROJEKT PODPORA OBCÍ MIKROREGIONU IVANČICKO A SPOLEČNÉ 

AKTIVITY 2022 – NADACE ČEZ 

 

Tajemník podal informace k připravené žádosti na projekt "Podpora obcí Mikroregionu 

Ivančicko a společné aktivity 2022", financovaného z příspěvku Nadace ČEZ, v celkové výši 

450.000 Kč. V rámci tohoto projektu, mohli v letošním roce dle zavedeného systému o 

příspěvek v částce 55.000 Kč požádat obce: Ketkovice, Mělčany, Moravské Bránice, Nová Ves, 

Nové Bránice a Senorady. Tajemník informoval, že i přes e-mailovou korespondenci na více 

osob obce Mělčany nebylo na tuto věc nikým reagováno a žádost o dar na částku 55.000, - Kč 

nebyla do dnešního dne podána. Vzhledem k tomu, že zástupce obce Mělčany není na zasedání 

VH přítomen, nemá ani možnost se k tomuto bodu vyjádřit. Položil tedy dotaz, jak se k tomu 

valná hromada postaví. Přítomní zástupci obcí se vyjádřili s jednotným názorem, že podmínky 

schválené správním výborem byly pro všechny nastaveny stejně, a pokud Mělčany v daném 

termínu žádost nepodali, tyto nevyužité finance by mohly být využity na financování jiných 

společných projektů Mikroregionu Ivančicko. Návrhy na využití těchto financí a schválení 

jejich využití dále VH deleguje na správní výbor. 

Předsedkyně nechala o předloženém návrhu Žádosti hlasovat. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 7a 

VH schvaluje v rámci grantového řízení Podpora regionů Nadace ČEZ podání žádosti o 

příspěvek v celkové výši 450.000 Kč na projekt „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a 

společné aktivity 2022“, dle předloženého návrhu aktivit a položkového rozpočtu 

projektu, který zahrnuje projektové aktivity realizované obcemi: Ketkovice, Moravské 

Bránice, Nová Ves, Nové Bránice, Senorady (každá obec ve výši 55.000 Kč, celkem 275.000 

Kč); dále aktivity realizované Mikroregionem Ivančicko (v souhrnné výši 175.000 Kč). 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 7b 

Valná hromada dále pověřuje správní výbor, aby navrhl a schválil rozdělení nevyužité 

částky 55.000,- Kč za účelem aktivit/projektů Mikroregionu Ivančicko. 

 

 

8. PROJEKT NÁKUP ZAVLAŽOVACÍCH VAKŮ PRO OBCE MIKROREGIONU 

IVANČICKO 

Tajemník VH informoval, že Jihomoravský kraj schválil Mikroregionu dotaci ve výši 31.850,- 

Kč na nákup zavlažovacích vaků. Předmětem projektu je nákup plastových zavlažovacích vaků 

o objemu 75 litrů k nově vysázeným stromům a ke stromům, které se potýkají s extrémními 

letními teplotami v intravilánu obce. Do tohoto projektu se zapojily obce Čučice (80 ks), 

Ivančice (50 ks) a Kupařovice (52 ks). Průzkumem trhu bylo zjištěno, že jeden zavlažovací vak 

lze pořídit za cenu cca 250,- Kč, předpokládané náklady na pořízení vaků jsou ve výši 45.500,- 

Kč. Spolufinancování nad rámec schválené dotace zajistí zapojené obce ze svých rozpočtů 

formou mimořádného členského příspěvku.  
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K uvedenému neměl nikdo žádné námitky ani připomínky, proto nechala předsedkyně 

hlasovat. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 8a 

VH schvaluje projekt „Nákup zavlažovacích vaků pro obce Mikroregionu Ivančicko“ 

(dále jen „projekt“), který proběhne v členských obcích Mikroregionu Ivančicko: Čučice, 

Ivančice, Kupařovice. VH schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve 

výši 31.850,- Kč, celková předpokládaná výše výdajů projektu činí 45.500 Kč, vlastní 

zdroje ke spolufinancování projektu budou zajištěny formou mimořádných členských 

příspěvků od zapojených obcí. 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 8b 

VH schvaluje mimořádné členské příspěvky pro obce zapojené do projektu, které jsou v 

předpokládané výši: obec Čučice 6.000,- Kč, město Ivančice 3.750,- Kč, obec Kupařovice 

3.900,- Kč. Zapojené členské obce budou vyzvány k úhradě mimořádných členských 

příspěvků do konce června 2022. Pokud v průběhu realizace projektu dojde k navýšení 

cen, bude výše mimořádných příspěvků navýšena dle skutečné ceny za pořizované plnění, 

tak aby k poskytnuté dotaci bylo zajištěno spolufinancování výdaje v plné výši. 

 

 

9. ÚDRŽBA ČISTOTY CYKLOSTEZKY OSLAVANY-IVANČICE 

Jako každý rok žádal Mikroregion JmK o podporu na údržbu cyklostezky Oslavany-Ivančice. 

Žádost byla schválena a JmK poskytne v letošním roce dotaci ve výši 59.769,- Kč. Tajemník 

VH informoval o podrobnostech celého projektu a pak předal slovo předsedkyni. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o pravidelně opakující se akci, neměl k tomuto nikdo žádné dotazy ani 

připomínky. Předsedkyně proto nechala hlasovat. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 9 

VH schvaluje projekt „Údržba čistoty cyklostezky Oslavany-Ivančice“ a přijetí dotace z 

rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 59.769,- Kč, celková předpokládaná výše výdajů 

projektu činí 100.000,- Kč, spoluúčast hrazena z vlastních zdrojů. VH souhlasí se vznikem 

dohod o provedení práce pro zaměstnance zajišťující čistotu cyklostezky v roce 2022. 

 

 

10. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

• VYDÁNÍ STOLNÍCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2023 

Tajemník přítomným představil kalendář obce Boskovice jako případný námět tématu pro 

kalendář Mikroregionu na rok 2023. Pojetí boskovického kalendáře se zaměřuje na místní 
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živnostníky, řemeslníky, umělce, kteří v regionu působí a nabízí specifické činnosti. Prostor pro 

fotografie, kde byly doposud prezentovány fotky obcí by bylo možné nabídnout právě místním 

živnostníkům jako placenou inzerci. Zájemcům by zde byla prezentována nějaká zajímavá 

fotka jejich činnosti a kontaktní údaje. Finance získané z inzerce by mohly být použity na 

částečnou úhradu nákladů za vydání kalendářů a tím by došlo i ke snížení prodejní ceny obcím. 

Tento nápad se u přítomných setkal s pozitivním ohlasem, tajemník tedy všechny vyzval ke 

zvážení, oslovení podnikatelů v jednotlivých obcích a zjištění, zda by byl o tento druh inzerce 

zájem. 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Usnesení č. 10 

VH schvaluje vydání kalendářů Mikroregionu Ivančicko pro rok 2023 dle předloženého 

návrhu se zapojením firem z členských obcí Mikroregionu Ivančicko, kterým bude 

poskytnut prostor pro placenou prezentaci. VH pověřuje správní výbor schválením 

podmínek pro placenou inzerci. 

 

Dále se slova ujala předsedkyně Mgr. Jana Heřmanová 

 

• POBYT A AKTIVITY PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY:  

Předsedkyně informovala o ubytování ukrajinských uprchlíků na SVČ Ivančice a jejich 

postupném začleňování do života v České republice (vzdělávání dětí i dospělých, pracovní 

příležitosti, aktivity, kroužky a jiné). Také všechny pozvala na připravovanou akci „Horizont 

pro Ukrajinu“, která se bude konat 27.5. v prostorách SVČ Ivančice. Jedná se o společné setkání 

českých a ukrajinských občanů s využitím nabízených aktivit, ochutnávkou tradičních pokrmů 

obou národností a možností se dozvědět o zajímavostech z Česka a Ukrajiny. Cílem akce je 

nejen podpořit sociální inkluzi, toleranci a rovný přístup k příležitostem, ale také propagovat 

aktivity volnočasových organizací, do kterých by se mohli ukrajinští uprchlíci v budoucnu 

zapojit. 

 

• AKTUALITY Z MAS BRÁNA BRNĚNSKA 

Předsedkyně dále informovala o aktualitách z MAS Brána Brněnska, o přípravě nových 

projektů a výzev. Vzhledem k tomu, že dobíhá současné programové období a připravuje se 

nové, otevírá se možnost pro obce, které prozatím nejsou členy MAS se do této platformy 

zapojit.  

Další informace proběhly z oblasti „Brněnská metropolitní“, „IROP“, připravuje se také setkání 

zástupců města a obcí, škol, MAS a dalších subjektů v Černé Hoře, kterého je možné se 

zúčastnit.  

 

 

11. ZÁVĚR 

Na závěr tajemník navrhl termín konání další Valné hromady, a to ve čtvrtek 23.6.2022, všichni 

přítomní souhlasili. 

 

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

členové valné hromady obdrželi předem v písemné formě, byly průběžně čteny a zároveň o 
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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 84. valnou hromadu Mikroregionu Ivančicko ukončila.  

 

Ukončení VH v 18:00 hod.  

 

V Ivančicích dne 03.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan T R E CH A 
ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Živná 
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V Ý P I S  U S N E S E N Í  

z 84. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGIONU IVANČICKO 
 

84. zasedání valné hromady se konalo dne 3. května 2022 v Oslavanech, Zámek Oslavany – 

Reprezentační salonky zámku, 1. patro (U Zámku 173, 664 12 Oslavany) a zúčastnilo se jej 9 

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

 

 

Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko: 

 

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

2) Bere na vědomí informace o činnosti Mikroregionu Ivančicko a Centra společných 

služeb za období leden–duben 2022. 

3) Schvaluje Dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci s Jihomoravským krajem, 

jehož účelem je spolupráce smluvních stran při přípravě konkrétních projektů v rámci 

území Brněnské metropolitní oblasti 21+ zaměřených na výstavbu cyklostezek a s tím 

související budování cyklistické infrastruktury ve smluvních stranách. Dodatek č. 1 je 

přílohou zápisu valné hromady.podání přihlášky k účasti na projektu Svazu měst a obcí 

ČR – Obce a lokální ekonomika. 

4) a) Bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu JmK ve 

výši 1 mil. Kč na projektovou přípravu dokumentace pro stavební povolení a provedení 

stavby pro 1. a 2. etapu a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí 3. etapy (lávka 

přes řeku Jihlavu) cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice. 

 b) Souhlasí s vypsáním podlimitních veřejných zakázek na zpracování a projednání 

projektových dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby pro 1. a 2. etapu 

cyklostezky Ivančice – Dolní Kounice s vyhrazením podmínky možnosti zrušení těchto 

zadávacích řízení v případě nepřiznání dotačních prostředků na financování zakázek. 

Schvaluje přenesení pravomocí souvisejících se zadáním předmětných veřejných 

zakázek na správní výbor (tj. schvalování veškerých úkonů zadavatele dle zákona o 

zadávání veřejných zakázek) vč. schválení výběru a smluv s vítěznými zpracovateli. 

Náklady na administraci výběrových řízení budou hrazeny z příspěvků zapojených obcí 

dle uzavřené smlouvy o investiční akci. 

5) a) Schvaluje Smlouvu o partnerství mezi městem Otrokovice a Mikroregionem 

Ivančicko, jejímž účelem je zajištění realizace projektu „Zapojení veřejnosti do rozvoje 

obce“ v rámci programu Řádná správa věcí veřejných (MGS1) spolufinancovaného z 

Finančních mechanismů EHP 2014-2021. 

 b) V návaznosti na harmonogram aktivit projektu Zapojení veřejnosti do rozvoje obce, 

aktivity získávání zkušeností od zahraničního partnera, VH schvaluje vyslání zástupce 

Mikroregionu Ivančicko na studijní cestu do Norska v září 2022. 

6) a) Schvaluje projekt „Realizace kulturních a společenských akcí podporující identitu 

Mikroregionu Ivančicko“ (dále jen „projekt“), který proběhne v členských obcích 

Mikroregionu Ivančicko: Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Moravské 

Bránice, Němčičky, Oslavany a Senorady. VH schvaluje přijetí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje ve výši 225.000,- Kč, celková předpokládaná výše výdajů 



11 

 

projektu činí 528.000 Kč, vlastní zdroje ke spolufinancování projektu budou zajištěny 

formou mimořádných členských příspěvků od zapojených obcí. 

 b) Schvaluje mimořádné členské příspěvky pro obce zapojené do projektu, které jsou v 

předpokládané výši: město Dolní Kounice 43.125 Kč, obec Hlína 28.125 Kč, obec 

Ketkovice 35.125 Kč, obec Moravské Bránice 38.125 Kč, obec Němčičky 16.125 Kč, 

město Oslavany 75.125 Kč, obec Senorady 36.125 Kč. Zapojené členské obce budou 

vyzvány k úhradě mimořádných členských příspěvků dle termínů jednotlivých aktivit 

realizovaných v obcích. Pokud v průběhu realizace v obcích dojde k navýšení cen 

jednotlivých aktivit projektu, bude výše mimořádných příspěvků navýšena dle 

skutečných cen za provedené plnění, tak aby k poskytnuté dotaci bylo zajištěno 

spolufinancování výdaje v plné výši. 

7) a) Schvaluje v rámci grantového řízení Podpora regionů Nadace ČEZ podání žádosti o 

příspěvek v celkové výši 450.000 Kč na projekt „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko 

a společné aktivity 2022“, dle předloženého návrhu aktivit a položkového rozpočtu 

projektu, který zahrnuje projektové aktivity realizované obcemi: Ketkovice, Moravské 

Bránice, Nová Ves, Nové Bránice, Senorady (každá obec ve výši 55.000 Kč, celkem 

275.000 Kč); dále aktivity realizované Mikroregionem Ivančicko (v souhrnné výši 

175.000 Kč). 

b)  Pověřuje správní výbor, aby navrhl a schválil rozdělení nevyužité částky 55.000,- 

Kč za účelem aktivit/projektů Mikroregionu Ivančicko. 

 

8) a) Schvaluje projekt „Nákup zavlažovacích vaků pro obce Mikroregionu Ivančicko“ 

(dále jen „projekt“), který proběhne v členských obcích Mikroregionu Ivančicko: 

Čučice, Ivančice, Kupařovice. VH schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje ve výši 31.850,- Kč, celková předpokládaná výše výdajů projektu činí 45.500 Kč, 

vlastní zdroje ke spolufinancování projektu budou zajištěny formou mimořádných 

členských příspěvků od zapojených obcí. 

 b) Schvaluje mimořádné členské příspěvky pro obce zapojené do projektu, které jsou v 

předpokládané výši: obec Čučice 6.000,- Kč, město Ivančice 3.750,- Kč, obec 

Kupařovice 3.900,- Kč. Zapojené členské obce budou vyzvány k úhradě mimořádných 

členských příspěvků do konce června 2022. Pokud v průběhu realizace projektu dojde 

k navýšení cen, bude výše mimořádných příspěvků navýšena dle skutečné ceny za 

pořizované plnění, tak aby k poskytnuté dotaci bylo zajištěno spolufinancování výdaje 

v plné výši. 

9)  Schvaluje projekt „Údržba čistoty cyklostezky Oslavany-Ivančice“ a přijetí dotace z 

rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 59.769,- Kč, celková předpokládaná výše výdajů 

projektu činí 100.000,- Kč, spoluúčast hrazena z vlastních zdrojů. VH souhlasí se 

vznikem dohod o provedení práce pro zaměstnance zajišťující čistotu cyklostezky v roce 

2022. 

10) Schvaluje vydání kalendářů Mikroregionu Ivančicko pro rok 2023 dle předloženého 

návrhu se zapojením firem z členských obcí Mikroregionu Ivančicko, kterým bude 

poskytnut prostor pro placenou prezentaci. VH pověřuje správní výbor schválením 

podmínek pro placenou inzerci. 
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V Ivančicích dne 03.05.2022 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 

předseda správního výboru svazku 

 

 

Ověřili: 

 

 

 

 

 

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

Ing. Svatopluk Staněk     Ing. Jan Trecha 
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