
Z   Á   P   I   S
z 15. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
konané dne 30. května 2006 v 16:00 hod na MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina 
Omluveni : Karel Zalaba, Ladislav Veselý
Neomluveni : Jaromír Schoř

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu
3) Stanovisko MR Ivančicko k pokračování jednání o účasti na připravované místní akční 

skupině
4) Prezentace schválených dotací z PRV 2006 JMK pro MR Ivančicko
5) Příprava k realizaci projektu „Prezentace obcí MR Ivančicko“
6) Zhodnocení projektu „Značení obcí“
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            7 0 0

Při schvalování tohoto bodu bylo přítomno 7 pověřených zástupců svazku.
Program zasedání byl schválen.

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU
     

Zprávu o činnosti Mikroregionu  přednesl tajemník Mikroregionu ing. Bohumil 
Smutný. Zpráva obsahovala činnost svazku od 1.3. 2006 do 30. 5. 2006.

3. STANOVISKO MR IVANČICKO K     POKRAČOVÁNÍ JEDNÁNÍ O ÚČASTI NA   
PŘIPRAVOVANÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ
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Předseda  Mikroregionu  požádal  Mgr.  Miloše  Musila,  aby  seznámil  přítomné 
s průběhem  jednání,  která  byla  zahájena  v   březnu  mezi  Mikroregionem  Ivančicko  a 
připravovanou  Místní  akční  skupinou  vznikající  na  území  mikroregionů 
Moravskokrumlovsko, Svazek obcí Sever Znojemska, Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka a 
Svazek obcí při formanské cestě, organizovanou Ing. Jitkou Schneiderovou (dále jen Místní 
akční skupina). Po vyjádření Mgr. Musila sdělil svůj názor k tématu předseda Mikroregionu a 
ponechal  prostor  k diskuzi,  do  které  se  postupně  zapojila  většina  přítomných  zástupců. 
Diskutovány  byly  aspekty  související  s případnou  příslušností  území  a  formální  účastí 
Mikroregionu  Ivančicko  v  Místní  akční  skupině,  zejména  pak  možné  přínosy,  rizika, 
funkčnost  a  udržitelnost  projektu,  význam  pro  území,  podnikatelskou  i  veřejnou  sféru  a 
strategické cíle Mikroregionu Ivančicko. 

Po  ukončení  diskuse  navrhl  předseda  hlasovat  o  stanovisku  k účasti  a  příslušnosti 
Mikroregionu Ivančicko k vznikající Místní akční skupině (tzn. formální účast MR Ivančicko 
při založení MAS jako právnické osoby). Jiné návrhy na znění stanoviska podány nebyly a tak 
dal předseda Mikroregionu o tomto návrhu hlasovat:    

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          1 6 1

Účast a příslušnost území Mikroregionu Ivančicka k připravované Místní akční 
skupině nebyla schválena.

4. PREZENTACE SCHVÁLENÝCH DOTACÍ Z     PRV 2006 JMK PRO   
MIKROREGION IVANČICKO

Tajemník  oznámil,  že  Mikroregionu  Ivančicko  bylo  na  rok  2006  z rozpočtu 
Jihomoravského kraje  v rámci Programu rozvoje venkova schváleno poskytnutí  účelových 
neinvestičních  dotací, a to na projekty:

• Poradenství pro Mikroregion Ivančicko ve výši 44 000,- Kč
• Společný projekt strategického rozvoje prezentace obcí MR Ivančicko ve 

výši 177 000,- Kč

Tajemník odprezentoval návrh předpokládaných rozpočtů na jednotlivé neinvestiční 
akce,  povinné výše spolufinancování  z vlastních zdrojů,  celkové předpokládané náklady a 
rámcovou náplň jednotlivých projektů. 

Po prezentaci schválených dotací byl ponechán prostor k dotazům a námětům:
Ing.  Karel  Kuča  vznesl  dotaz,  zda-li  MR Ivančicko disponuje  volnými  finančními 

zdroji v takové výši, aby byl schopen zajistit spolufinancování výše prezentovaných projektů. 
Předseda  a  tajemník  na  dotaz  reagovali,  že  finance  v této  výši  k dispozici  zajištěny  jsou 
z členských příspěvků obcí v souladu se schváleným rozpočtem. 

Mgr. Miloš Musil informoval o možnostech získání dotací od ČEZ.

Tajemník Ing. Smutný informoval o možnostech dotace z programu Interregn IIIA. na 
přeshraniční spolupráci. 

Nikdo další neměl k bodu žádné připomínky, ani náměty.
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5.  PŘÍPRAVA K     REALIZACI PROJEKTU „PREZENTACE OBCÍ MR IVANČICKO“  

Předseda Mikroregionu podrobněji představil jednotlivé neinvestiční akce společného 
projektu strategického rozvoje prezentace obcí MR Ivančicko, tedy:

• Tvorba společného prezentačního DVD Mikroregionu Ivančicko  

Dokumentární DVD představí všech 11 členských obcí Mikroregionu Ivančicko 
v celkové časové délce cca. 60-70 minut. Každé obci tak bude věnován prostor 
cca. 5 minut pro prezentaci svých památek, tradic, přírodních krás, turistických 
zajímavostí,  proslovu starosty obce a dalších příspěvků. Přítomní zástupci se 
v dohodli, aby byl zpracován jednotný koncept a v brzké době všem rozeslána 
osnova  pro  obsahovou  náplň  DVD.  Harmonogram  realizace  byl  předběžně 
dohodnut na měsíce červen-srpen. Tvorbu a zpracování DVD zajistí předseda 
Mikroregionu s tajemníkem. 

• Turistické informační tabule  

Turistické  informační  tabule  pro  všech  11  členských  obcí  by  měly  formou 
přehledné  mapy  prezentovat  význačné  body  turistických  zajímavostí  a  cílů 
v každé obci a zároveň propagovat celý Mikroregion. Představen byl rámcový 
koncept a forma v souladu s návrhem, který byl popsán v žádosti o dotaci z PRV 
JMK 2006. Vzhledem k dobrým zkušenostem z realizace zakázek z minulých 
let (značení obcí, cyklotrasy) bylo navrženo, aby i  pro realizaci této zakázky 
byla oslovena firma GS PLUS s.r.o. Nikdo z přítomných nevznesl jiný návrh.

• Propagační materiály a kalendáře Mikroregionu  

Rámcově byla diskutována tvorba nových propagačních materiálů a kalendářů. 
Konkrétní  návrhy  nebyly  zatím předloženy.  Vzhledem k úspěchu a  velkému 
zájmu o materiál s mapou „Cyklo a pěší stezky“, který byl vytištěn v minulých 
letech, byl vznesen návrh na dotisk. Mgr. Miloš Musil upozornil, že pokud by 
k dotisku došlo, je nutné opravit barevné rozlišení tras a aktualizovat údaje.  

6.  ZHODNOCENÍ PROJEKTU „ZNAČENÍ OBCÍ“

Předseda  Mikroregionu  stručně  zhodnotil  projekt  „značení  obcí“,  jehož  realizaci 
Mikroregion Ivančicko dokončil ve spolupráci s firmou GS PLUS s.r.o. a vyzval přítomné 
zástupce,  aby  sdělili  své  připomínky,  návrhy a  případné  náměty.  Na základě  dotazu  bylo 
sděleno, že celková částka této neinvestiční akce nepřekročila plánovaný rozpočet a tudíž vše 
bylo  uhrazeno  z prostředků  Mikroregionu  bez  nutnosti  finanční  participace  obcí 
Mikroregionu.

7.  RŮZNÉ

 Placení členských příspěvků  
Předseda Mikroregionu vyzval zástupce obcí, kteří tak ještě neučinili,  k urychlenému 
doplacení všech závazků na členských příspěvcích vůči MR Ivančicko.
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 Nabídka možnosti výstav umělecké  tvorby  Mgr. Marcely Chvátalové  
Tajemník  představil  tvorbu  Mgr.  Marcely  Chvátalové,  která  nabídla  Mikroregionu 
možnost  uspořádat  výstavu  fotografií  v členských  obcích  příp.  dalšího  využití  její 
tvorby. Mgr. Chvátalová poskytla ukázky své tvorby, reference a přehled dosavadních 
výstav. Tyto materiály byly přítomným zástupcům obcí prezentovány a poskytnuty.

 Rozesílání zápisů z     jednání valných hromad Mikroregionu e-mailem  
Mgr.  Miloš  Musil  požádal  tajemníka,  aby  zápisy  z jednání  valných  hromad 
Mikroregionu byly vždy rozesílány e-mailem. 

8.  ROZPRAVA

Do rozpravy se přihlásil Ing. Karel Kuča, který otevřel téma vybudování obchvatné 
komunikace Mikroregionem Ivančicko, která by Ivančicko napojila na dálnici D1.  

Zdůraznil,  že  Mikroregion  by  měl  aktivněji  prosazovat  tento  projekt  na  Krajském 
úřadě Jihomoravského kraje, u představitelů JMK, příp. příslušných úřadech a usilovat, aby se 
záměr  dostal  do  územních  plánů  v dotčených  oblastech  JMK.  Vznesl  požadavek,  aby 
Mikroregion pokračoval na rozvíjení projektu a přípravy této investiční akce.

Tajemník  poznamenal  nutnost  být  připraveni  na  plánovací  období  2007-2013  za 
účelem lepších možností získání dotací.

Ing.  Kuča dále  vyzval,  aby se Mikroregion  věnoval  prioritně  tomuto  cíli  a  navrhl 
zařadit tuto problematiku jako bod k projednání na příští schůzi valné hromady Mikroregionu.

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           8 0 0

Usnesení bylo přijato.

10. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval  předsedající  přítomným za účast,  komisím za práci a všem za 
důvěru. Poté 15. VALNOU HROMADU v 17:40 ukončil.

V Ivančicích dne 30. května 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

- 5 -



U S N E S E N Í
z 15. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
15. zasedání valné hromady se konalo dne 30. května 2006 v nové zasedací místnosti 

MěÚ Ivančice a zúčastnilo se jej 8 zástupců členských obcí svazku – dle presenční listiny, 
která je nedílnou součástí zápisu. 

Valná hromada:

1. Schválila program zasedání.

2. Neschválila účast a příslušnost území Mikroregionu Ivančicko k připravované Místní 

akční skupině.

3. Vzala na vědomí informaci o schválených dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje 

v rámci Programu rozvoje venkova. 

4. Seznámila se s rámcovou přípravou realizace projektu „Prezentace obcí MR 

Ivančicko“ a projednala tvorbu prezentačních DVD, turistických informačních tabulí a 

propagačních materiálů. 

5. Vzala na vědomí zhodnocení projektu „Značení obcí“

6. Vzala na vědomí výzvu ohledně doplacení závazků na členských příspěvcích vůči MR 

Ivančicko

7. Vzala na vědomí příspěvek Ing. Karla Kuči k obchvatné komunikaci Mikroregionem 

Ivančicko,  prioritě  tohoto  cíle  pro  Mikroregion,  aktivního  prosazování,  přípravě 

projektu a zařazení tématu k projednání v samostatném bodu schůze na příští schůzi 

valné hromady Mikroregionu.

Při schvalování tohoto usnesení bylo přítomno 8 pověřených zástupců členů svazku.

hlasování: pro: 8
proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo jednomyslně přijato.

V Ivančicích dne 30. května 2006
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zapsal: ověřil:                               

    

…………………………………..      …………………………………..

        Ing. Bohumil S m u t n ý    Peter  P o l l á k

tajemník Mikroregionu Ivančicko  předseda správ.výboru Mikroregionu 
Ivančicko
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