
Z   Á   P   I   S
z 16. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
konané dne 11. července 2006 v 16:00 hod na MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina 
Omluveni : Jaromír Schoř, Ing. Karel Kuča
Neomluveni : -

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu
3) Příspěvek na návštěvu zahraničních hostů z partnerských měst    
4) Projednání účasti na projektu financovaného z fondu INTERREG IIIA – společné 

soutěže sborů dobrovolných hasičů obcí MR Ivančicka a Dolního Rakouska
5) Tvorba dokumentárního DVD MR Ivančicko
6) Prezentace a možnosti zapojení do projektu Caprese Michelangelo    
7) Různé 
8) Rozprava
9) Usnesení
10) Závěr

1. ZAHÁJENÍ 

Zahájení  provedl  pan  Peter  Pollák.  Přivítal  účastníky  zasedání  a  přednesl  návrh 
programu. 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 ing. Bohumil 
Smutný. Zpráva obsahovala činnost svazku od 30.5. 2006 do 11. 7. 2006.
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3. PŘÍSPĚVEK NA NÁVŠTÉVU ZAHRANIČNÍCH HOSTŮ Z     PARTNERSKÝCH   
MĚST

Předseda Mikroregionu Peter Pollák informoval přítomné o návštěvě francouzských 
hostů  v  Mikroregionu  Ivančicko  z města  Soyaux,  které  je  partnerským  městem  Ivančic. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o početnou delegaci cca. 50 lidí a proběhnou společenské akce 
v rámci Mikroregionu Ivančicko, navrhl uvolnit z prostředků Mikroregionu příspěvek ve výši 
6.000 Kč. Starosta Nové Vsi Ladislav Veselý poznamenal, že na podzim přivítá také město 
Oslavany hosty z německého partnerského města Schkeuditz a bylo by tedy zároveň vhodné 
zvážit příspěvek i na tuto akci. V případě města Oslavany se bude jednat o méně početnou 
skupinu, než v Ivančicích, proto předseda Mikroregionu navrhl příspěvek ve výši 4.000 Kč, 
s čímž  místostarosta  Oslavan  Mgr.  Musil  souhlasil.  O  uvolnění  příspěvků  z rozpočtu 
Mikroregionu ve výši 6.000 Kč pro město Ivančice a 4.000 Kč pro město Oslavany nechal 
předseda hlasovat:    

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          9 0 0

Příspěvky na návštěvu francouzských hostů partnerského města Ivančic ve výši 
6 000  Kč  a  německých  hostů partnerského  města  Oslavan  ve  výši  4 000  Kč  byly 
schváleny.

4. PROJEDNÁNÍ ÚČASTI NA PROJEKTU FINANCOVANÉHO Z     INTERREG IIIA.   
SPOLEČNÉ SOUTĚŽE SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ MR 
IVANČICKA A DOLNÍHO RAKOUSKA

Předseda Mikroregionu představil  záměr projektu uspořádat společné soutěže sborů 
dobrovolných hasičů,  kterých by se  zúčastnili  jak mužstva z Mikroregionu Ivančicko,  tak 
Dolního  Rakouska  z oblasti  obce  Stronsdorf.  Jednalo  by  se  o  malý  neinvestiční  projekt 
přeshraniční spolupráce typu people-to-people, na který by bylo možno podat žádost o dotaci 
z dispozičního fondu EU. Tajemník prezentoval základní informace o dotačním programu  a 
zdůraznil, že program neumožňuje zálohové platby a žadatel musí celý projekt předfinancovat 
z vlastních zdrojů. Obce, ve kterých jsou sbory dobrovolných hasičů zastoupeny a měly by 
zájem se  soutěže zúčastnit,  by se  proto podílely  na pokrytí  nákladů spojených s realizací 
projektu formou předfinancovaní.  Po vyúčtování  projektu  bude 75% uznatelných nákladů 
pokryto z dotace a podíl spolufinancování z vlastních zdrojů by tak činil 25%. Organizátorem 
a žadatelem o dotaci bude Mikroregion Ivančicko, místem konání akce a zajištěním technické 
organizace soutěže by byly pověřeny Ivančice. Projekt se bude realizovat pouze za podmínky, 
bude-li  žádost o dotaci Mikroregionu schválena.  Předběžný termín byl stanoven na měsíc 
říjen  2006.  Přítomní  zástupci  obcí  poté  diskutovali  o  záležitostech  týkajících  se  samotné 
organizace a průběhu akce. Po ukončení diskuse předseda Mikroregionu nechal hlasovat, zda-
li pověření zástupci obcí s projektem souhlasí a zda-li má Mikroregion podat žádost o dotaci. 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          9 0 0

Pověření  zástupci  svazku  souhlasí  s projektem  „Společné  soutěže  sborů 
dobrovolných hasičů obcí MR Ivančicka a Dolního Rakouska“ a schválili podání žádosti 
o dotaci na tento projekt.
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5.  TVORBA DOKUMENTÁRNÍHO DVD MIKROREGIONU IVANČICKO

Přítomným zástupcům byl předán vytištěný informační materiál obsahující konkrétní 
údaje  a  organizační  pokyny  k  tvorbě  dokumentárně-prezentačního  DVD  Mikroregionu. 
Definovány byly délky příspěvků prezentace jednotlivých obcí  a  měst,  pokyny k přípravě 
textů a jiných podkladů, představena byla osnova a obsahové náplně jednotlivých příspěvků.

Předseda  Mikroregionu  požádal  všechny  zástupce,  aby  ve  stanovených  termínech 
shromáždili a připravili si všechny podklady dle uvedených pokynů a dodali je tajemníkovi. 
Tajemník  byl  předsedou  požádán,  aby  byl  informační  materiál  zaslán  všem  také 
v elektronické podobě.     

6.  PREZENTACE A MOŽNOSTI ZAPOJENÍ DO PROJEKTU CAPRESE 
MICHELANGELO 

Slova se ujal místostarosta města Ivančice Jaroslav Pospíchal, aby představil projekt 
CAPRESE  MICHELANGELO  a  jeho  význam  pro  Mikroregion  Ivančicko.  Jedná  se  o 
neinvestiční projekt 8 států, který si klade za cíl zvýšit povědomí o významných světových 
malířích,  kultuře  a  umění,  zapojit  do  realizace  vědce,  osoby kulturně-uměleckého  života, 
pořádat výměny, školení, semináře, internetové projekty apod. Do projektu jsou zapojována 
významná evropská  města,  která  mají  co  nabídnout  v oblasti  umění  a  kultury.  Vzhledem 
k rodišti světově známého malíře Alfonse Muchy byl osloven i náš region a město Ivančice. 
Se zástupci organizátorů Caprese Michelangelo se setkali Karel Zalaba a Jaroslav Pospíchal. 
Hlavní  přínosy  pro  náš  Mikroregion  spatřují  především  v oživení  cestovního  ruchu, 
zatraktivnění našeho Mikroregionu, propagaci a rozvoji kultury. Náklady projektu mají být 
financovány z dotace EU, spolufinancování hradí partneři. Partner, který do projektu vstupuje 
se zavazuje uhradit  částku 13.000 Euro.  Tyto prostředky Mikroregion nemůže poskytnout 
z vlastních zdrojů, ale by bylo možné oslovit např. významné instituce či podnikatele (např. 
místostarosta Ivančic oslovil Johna Muchu) nebo zkusit v rámci Mikroregionu  jiné možnosti, 
jak získat potřebné finanční prostředky.

Zástupci  se  v diskuzi  shodli,  že  v případě,  pokud  se  podaří  zajistit  požadované 
finanční prostředky,  je v zájmu Mikroregionu Ivančicko tento projekt podpořit a angažovat se 
v něm. Předseda Mikroregionu nechal o tomto bodu hlasovat.     

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          9 0 0

  
Podpora Mikroregionu Ivančicko projektu Caprese Michelangelo byla schválena, 

pokud  se  podaří  zajistit  požadované  finanční  prostředky  potřebné  pro  vstup  do 
projektu. 

7.  RŮZNÉ

 Kalendáře Mikroregionu Ivančicko  
Přítomní  zástupci  se  shodli,  že  je  žádoucí,  aby  Mikroregion  pokračoval,  jako 
v předchozích  letech,  ve  vydávání  kalendářů.  V rozpravě  k tomuto  bodu  bylo 
v rozpravě řečeno, že se zachová již osvědčená forma stolního kalendáře i na rok 2007 
(tj.  rozdělení  listů  po 14-ti  dnech,  doplněná  fotografiemi,  významnými výročími  a 
kulturními akcemi). Tajemník vyzval obce, aby si již postupně začaly shromažďovat 
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jak fotografické podklady, tak i textové informace o termínech konání kulturních a 
společenských akcí.  V případě  potřeby bude  obcím zajištěno vyfocení,  jinak volba 
fotografií je ponechána na každé obci. Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let by 
bylo vhodné vydat kalendář v dřívějším termínu – tj. předběžně v říjnu 2006.  

 Grant ve výši 700.000 Kč na cyklostezky  
Mgr. Miloš Musil informoval o získání grantu ve výši 700.000 Kč na cyklostezky 
pro Mikroregion Ivančicko od skupiny ČEZ - „Pomáháme tam kde působíme“ resp. 
„Správný  směr  –  Skupina  ČEZ“.  Projekt  spočívá   ve  vybudování  inovované 
informační  a  turistické  infrastruktury  na  tématických  cyklostezkách  „Energetické“, 
“Templářské“,  „Hornické“  a  „Pivovarské“.  Z prostředků  tedy  bude  financováno 
kompletní  doznačení  cyklostezek,  informační  tabule,  mobiliář  apod.  U grantu není 
vyžadována žádná finanční spoluúčast.

 Obchvatná komunikace Mikroregionem Ivančicko  
Předseda  Mikroregionu  informoval,  že  vzhledem  k dovoleným  bude  zástupce  ze 
Státního projektového ústavu silnic pozván na příští valnou hromadu.

8.  ROZPRAVA

Do rozpravy se nikdo přihlásil.

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,  popřál všem příjemné prožití 
léta a dovolených. Poté 16. VALNOU HROMADU v 17:20 ukončil.

V Ivančicích dne 11. července 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 16. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
16.  zasedání  valné hromady se konalo dne 11.  července 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 příspěvky na návštěvu francouzských hostů partnerského města Ivančic ve 

výši 6 000 Kč a německých hostů partnerského města Oslavan ve výši 4 000 Kč.

3. Souhlasila  s projektem  „Společné  soutěže  sborů  dobrovolných  hasičů  obcí  MR 

Ivančicka a Dolního Rakouska“ a schválili podání žádosti o dotaci na tento projekt.

4. Vzala  na  vědomí  informace  a  organizační  pokyny  k tvorbě  dokumentárně-

prezentačního DVD Mikroregionu Ivančicko, které byly všem pověřeným zástupcům 

předány v informačním materiálu a zaslány v elektronické formě. 

5. Schválila podporu Mikroregionu Ivančicko projektu Caprese Michelangelo, pokud se 

podaří zajistit požadované finanční prostředky potřebné pro vstup do projektu. 

6. Vzala na vědomí informaci o tvorbě kalendářů Mikroregionu na rok 2007, formu a 

předběžný termín vydání.

7. Vzala  na  vědomí  informaci  Mgr.  Miloše  Musila  ohledně  získání  grantu  ve  výši 

700.000 Kč na cyklostezky v Mikroregionu Ivančicko od skupiny ČEZ.

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 11. července 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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