
Z   Á   P   I   S
z 14. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
konané dne 28. února 2006 v 18:00 hod na MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina 
Omluveni : Ing. Karel Kuča
Neomluveni : Karel Zalaba

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu
3) Rozpočet na rok 2006 a rozpočtový výhled na rok 2007
4) Inventura za rok 2005
5) Projednání účasti MR Ivančicko na realizaci projektu Místní akční skupiny (projekt 

Ing. Schneiderové, MR Moravskokrumlovsko)
6) Žádosti o dotace PRV 2006 – prezentace projektů
7) Různé 
8) Rozprava
9) Usnesení
10) Závěr

1. ZAHÁJENÍ 

Zahájení  provedl  pan  Peter  Pollák.  Přivítal  účastníky  zasedání,  přednesl  návrh 
programu  a nechal o něm hlasovat. Zeptal se, zda má někdo návrh na pozměnění, doplnění. 
Poté nechal o předloženém návrhu hlasovat: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování            9 0 0

Program zasedání byl schválen.

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU
     

Zprávu o činnosti Mikroregionu  přednesl tajemník Mikroregionu p.ing. Bohumil 
Smutný. Zpráva obsahovala činnost svazku od 25. 11. 2006 do 28. 2. 2006.

3. ROZPOČET MIKROREGIONU NA ROK 2006 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA 
ROK 2007
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     Tajemník  Mikroregionu  seznámil  přítomné  s návrhem  rozpočtu  na  rok  2006  a 
rozpočtovým výhledem na  rok  2007.  Nikdo  z přítomných  neměl  k předloženým návrhům 
připomínky ani dotazy a tak o  rozpočtu a rozpočtovém výhledu předseda nechal hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           9 0 0

Rozpočet Mikroregion na rok 2006 a rozpočtový výhled na rok 2007 byl schválen.

4. INVENTURA ZA ROK 2005

Tajemník Mikroregionu Ivančicko přednesl obsah zprávy inventarizační komise, která 
působila ve složení: předseda Otto Minařík, členové: Jaroslav Pospíchal a Josef Obršlík 

K prezentované zprávě inventarizační komise nebyly vzneseny žádné námitky ani 
připomínky a tak dal předseda Mikroregionu o zápisu o inventuře hlasovat.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

Zápis o inventuře za rok 2005 byl schválen.

5.  PROJEDNÁNÍ ÚČASTI MR IVANČICKO NA REALIZACI PROJEKTU MÍSTNÍ 
AKČNÍ SKUPINY (PROJEKT ING. SCHNEIDEROVÉ, MR 
MORAVSKOKRUMLOVSKO)

Tajemník  Mikroregionu  Ing.  Bohumil  Smutný  seznámil  přítomné  s  nabídkou 
spolupráce Ing. Schneiderové prostřednictvím připravované Místní akční skupiny (dále jen 
MAS). Dále přítomné seznámil s teoretickým základem o MAS vyplývajícím ze závěrů studie 
vývoje  MAS  v ČR  pro  období  2007-2013.  Miloš  Musil  a  Peter  Pollák  informovali  o 
dosavadním  průběhu  informačních  schůzek  pořádaných  MR  Moravskokrumlovsko. 
Přítomným dále prezentovali rozšiřující informace ohledně vzniku MAS a návaznostech na 
prioritní cíle rozvoje našeho Mikroregionu – tedy zlepšení dopravní dostupnosti vybudováním 
obchvatné komunikace a možnosti MAS při podpoře těchto a dalších aktivit.  

Předseda správního výboru informoval přítomné o nezbytnosti  pro další pokračování 
realizace  projektu  vyjádřit  se  k zahájení  jednání  ohledně  příslušnosti  území  našeho 
Mikroregionu k připravované MAS.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nevznesl žádné námitky, nechal předseda o 
návrhu hlasovat.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

Zahájení jednání o příslušnosti území MR Ivančicko k připravované místní akční 
skupině organizované Ing. Jitkou Schneiderovou bylo schváleno.

6.  ŽÁDOSTI O DOTACE Z     PRV – 2006, PREZENTACE PROJEKTŮ  

Tajemník  Mikroregionu  seznámil  přítomné  s vypracovanými  a  předloženými  projekty 
žádostí o dotace 2006 krajskému úřadu JMK. 
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V rámci Programu rozvoje venkova, dotační titul  č. 6 – projekty obcí na vzdělávání a 
poradenství  v oblasti  rozvoje  venkova   bylo  požádáno  o  dotaci  na  poradce  pracující  pro 
Mikroregion (tajemník, účetní, překladatelské služby) v celkové výši 150 000,- z toho dotace 
může činit maximálně 50%, tedy 75.000 Kč

V rámci Programu rozvoje venkova, dotační titul č. 7 – integrované projekty venkovských 
Mikroregionů bylo požádáno o dotaci na „Společný projekt strategického rozvoje prezentace 
obcí Mikroregionu Ivančicko“ ve výši  700 000,-  Kč, z toho dotace může činit  maximálně 
300 000,-  Kč. Obsahem projektu je  vybudování turistických informačních tabulí  ve všech 
obcích Mikroregionu, tvorba nových propagačních tiskovin – průvodce památkami a přírodou 
Mikroregionu,  výtisk  kalendářů  r.  2007,  tvorba  dokumentárního  DVD  o  Mikroregionu  a 
tvorba internetového portálu.

7.  RŮZNÉ

 MUDr.  Vojtěch Adam informoval  zástupce obcí  o  spuštění  3.  etapy integrovaného 
dopravního systému.

 Tajemník  připomenul  povinnost  vycházející  z novely  správního  řádu  ohledně 
vyvěšování  dokumentů  Mikroregionu  Ivančicko  i  dálkovým –  tedy  elektronickým 
přístupem na úředních deskách webových stránek jednotlivých obcí.

8.  ROZPRAVA

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

9. USNESENÍ 

Viz příloha :

Předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení. Zeptal se, zda má někdo z přítomných 
pozměňující návrh. 

Vzhledem k tomu, že žádný pozměňující návrh nebyl, nechal hlasovat o tom, zda se bude 
hlasovat o celku, nebo jednotlivých bodech. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nechtěl 
hlasovat o jednotlivých bodech, nechal hlasovat o celém usnesení.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           9 0 0

Usnesení bylo přijato.

10. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast a  komisím za práci. Poté 14. 
VALNOU HROMADU v 19:10 ukončil.

V Ivančicích dne 28. února 2006
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Zapsal :                                   zápis ověřil :

...................................... ...........................................
Ing. Bohumil  S M U T N Ý Peter  P O L L Á K 
tajemník svazku předseda správního výboru

svazku
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U S N E S E N Í
z 14. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
14. zasedání valné hromady se konalo dne 28. února 2006 v zasedací místnosti MěÚ 

Ivančice a zúčastnilo se jej 9 zástupců členských obcí svazku – dle presenční listiny, která je 
nedílnou součástí zápisu. 

Valná hromada:

1. Schválila program zasedání.

2. Schválila rozpočet Mikroregion na rok 2006 a rozpočtový výhled na rok 2007.

3. Schválila zápis o inventuře za rok 2005. 

4. Schválila zahájení jednání o příslušnosti území MR Ivančicko k připravované místní 

akční skupině organizované Ing. Jitkou Schneiderovou.

5. Vzala na vědomí informaci o podaných žádostech o dotaci z PRV 2006

6. Vzala na vědomí informaci MUDr. Vojtěcha Adama ohledně 3. etapy rozšiřování IDS 

a  informaci  tajemníka  ohledně  vyvěšování  dokumentů  Mikroregionu  i  na 

elektronických vývěskách

Při schvalování tohoto usnesení bylo přítomno 9 pověřených zástupců členů svazku.

hlasování: pro: 9
proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo jednomyslně přijato.

V Ivančicích dne 28. února 2006

zapsal: ověřil:                               

    

…………………………………..      …………………………………..

        Ing. Bohumil S m u t n ý    Peter  P o l l á k
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tajemník Mikroregionu Ivančicko  předseda správ.výboru Mikroregionu 
Ivančicko
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