
Z   Á   P   I   S
z 17. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
konané dne 12. října 2006 v 16:00 hod na MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

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

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu
3) Rozpočtové opatření č. 1/2006  
4) Projekt „Společné sportovní soutěže dobrovolných hasičů MR Ivančicko a regionu 

rakouského Stronsdorfu“
5) Projednání využití dotačního programu na podporu projektových manažerů 

Mikroregionů JmK v oblasti připravenosti na využívání finančních prostředků ČR a 
EU

6) Kalendáře Mikroregionu 2007
7) Schválení odměn za rok 2006
8) Různé 
9) Rozprava
10) Usnesení
11) 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            8 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 12.7. 2006 do 12. 10. 2006.
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3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 1/2006

Předseda Mikroregionu přednesl rozpočtové opatření č.1/2006 ve výši 700 000,- Kč, které se 
týká  budovaní  inovované  informační  a  turistické  infrastruktury  tématických  cyklostezek 
Mikroregionu financované z dotace skupiny ČEZ. O rozpočtovém opatření č.1/2006 nechal 
hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 0

Rozpočtové opatření č.1/2006 bylo schváleno.

4. PROJEKT „SPOLEČNÉ SOUTĚŽE SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ 
MR IVANČICKA A DOLNÍHO RAKOUSKA“

Tajemník  Mikroregionu  Ivančicko  informoval  přítomné  o  skutečnosti,  že  projekt 
„Společné soutěže sborů dobrovolných hasičů obcí MR Ivančicka a Dolního Rakouska“ 
splnil  všechny  předepsané  náležitosti  a  byl  doporučen  Regionálním  řídícím  výborem 
Dispozičního fondu v JMK ke kofinancování z prostředků Dispozičního fondu Interreg IIIA 
Česká republika – Rakousko. Tajemník přítomné seznámil s rámcovou organizací projektu a 
průběhem dosavadních jednání s rakouskou stranou.

Dále  tajemník  prezentoval  model  předfinancování  projektu,  jehož  celkové 
předpokládané náklady činí 82 000 Kč. Rada města Ivančice již v září schválila částku 30 000 
Kč, kterou uvolní pro účely předfinancování této soutěže, Mikroregion Ivančicko by zahrnul 
do rozpočtu na rok 2007 částku 12 000 Kč  a zbývající 4 obce, které se soutěže zúčastní, by 
uvolnily každá po 10 000 Kč.  Po vyúčtování a poskytnutí prostředků z Dispozičního fondu 
může být  všem zúčastněným proplaceno zpět maximálně 75%, 25% činí minimální podíl 
kofinancování z vlastních zdrojů. Tajemník vyzval zástupce obcí, které se soutěže zúčastní, 
aby jejich obce schválily uvolnění finančních prostředků k předfinancování projektu a předal 
jim nezbytné informace k tomuto rozhodnutí v písemné formě.

Projednán byl předběžný termín konání soutěže v Ivančicích na náměstí - 5. května 
2007, který musí však být ještě projednán se všemi zúčastněnými subjekty. Další podrobnosti 
budou ještě dohodnuty s rakouskou stranou a dílčí organizační záležitosti se mohou měnit na 
základě  dalších  jednání.  Projekt  musí  být  zrealizován  nejpozději  do  konce  května  2007. 
Vzhledem  k termínu  by  měly  být  prostředky  na  předfinancování  projektu  shromážděny 
nejpozději do konce února 2007.

V diskuzi padly náměty k organizaci soutěže, např. účast hasičských kapel. 

O výše uvedeném po ukončení diskuze nechal předseda Mikroregionu hlasovat: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          8 0 0

Pověření zástupci svazku souhlasí s organizací, formou předfinancování projektu 
a předběžným termínem konání.
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5. PROJEDNÁNÍ VYUŽITÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU 
PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ MIKROREGIONŮ JMK V     OBLASTI   
PŘIPRAVENOSTI NA VYUŽÍVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŔEDKŮ ČR A EU

Tajemník seznámil zástupce Mikroregionu s možností využití dotačního programu na 
podporu  projektových  manažerů  Mikroregionů  JmK  v oblasti  připravenosti  na  využívání 
finančních prostředků ČR a EU. Existuje hned několik možností, jak tento dotační titul využít, 
např. k přípravě projektových záměrů. Vzhledem k tomu, že k jednomu ze strategických cílů 
Mikroregionu Ivančicko patří  zlepšení dopravní dostupnosti  Mikroregionu, bylo navrženo, 
aby se titul využil ke zpracování projektového záměru týkajícího se vybudování jihozápadní 
větve silniční sítě Jihomoravského kraje.

Tajemník proto přednesl návrh obsahu žádosti o dotaci: externí poskytovatel služeb 
zajistí vypracování projektu k připravenosti Mikroregionu Ivančicko vybudovat jihozápadní 
větev silniční sítě Jihomoravského kraje. Jedná o jeden ze strategických cílů MR Ivančicko 
k zabezpečení  rychlého  a  bezpečného  přístupu  z brněnského  regionu  do  MR  Ivančicko 
v návaznosti  na  jihozápadní  část  kraje  –  Ivančice,  Moravský  Krumlov  atd.  Součástí  je  i 
strategie  ústupových  cest  od  JED  Dukovany  v rámci  ochrany  obyvatelstva.  Záměr 
koresponduje s územními plány všech dotčených obcí a měst.

Požádáno  bude  o  50 000  Kč,  minimální spoluúčast  z vlastních  zdrojů  v případě 
schválení žádosti o dotaci by činilo 50 000 Kč, minimální celkové náklady projektu by tedy 
činily 100 000 Kč. V případě, že by Mikroregion Ivančicko byl úspěšný v žádosti o dotaci, 
realizace by proběhla od 1. 1. 2007 – 30. 6. 2007, tedy i spoluúčast Mikroregionu by byla 
zahrnuta  až  do  rozpočtu  na  rok  2007.  Konkrétní  spoluúčast  dle  skutečných  nákladů 
projektového záměru by byla ještě schválena, jakmile bude výše známa.

Předseda nechal o tomto bodu hlasovat: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          8 0 0

Podání žádosti v dotačním programu na podporu projektových manažerů Mikroregionů 
JmK v oblasti připravenosti na využívání finančních prostředků ČR a EU na přípravu 
projektového záměru vybudovat jihozápadní větev silniční sítě JmK bylo schváleno. 

6.  KALENDÁŘE MIKROREGIONU 2007

Zástupci obcí byli informováni o podobě kalendářů na rok 2007, jejich možné ceně, 
financování a termínu zhotovení. Tajemník vyzval přítomné, aby dodali co nejdříve potřebné 
podklady. Předseda nechal o tomto bodu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          8 0 0

Pověření zástupci svazku souhlasí se záměrem vydání kalendářů Mikroregionu na rok 
2007.
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7.  SCHVÁLENÍ ODMĚN ZA ROK 2006 

Tajemník  Mikroregionu  přednesl  návrh,  aby  za  práci  pro  Mikroregion  Ivančicko 
v roce 2006 byly uděleny odměny a to v následující výši:

Peter Pollák 18.000 Kč
Ing. Bohumil Smutný BA 8.000 Kč
Mgr. Miloš Musil 5.000 Kč
Jaroslav Pospíchal 5.000 Kč
Jana Helešicová 4.000 Kč

Rozděleno bude celkem 40 000 Kč. Odměny budou zahrnuty do výplaty za měsíc září.

Předseda nechal o návrhu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 0

Odměny za práci pro Mikroregion Ivančicko za rok 2006 byly schváleny.

7.  RŮZNÉ

- Tajemník  Mikroregionu  prezentoval  všechny  aktuální  dotační  výzvy  vypsané 
Krajským úřadem Jihomoravského kraje a přiblížil možnosti jejich využití.

- Jaroslav Pospíchal připomenul projekt CAPRESE MICHELANGELO a jeho význam 
pro Mikroregion Ivančicko.

- Mgr.  Miloš  Musil  informoval  o  průběhu  budovaní  informační  a  turistické 
infrastruktury tématických  cyklostezek, na kterou pro Mikroregion Ivančicko získal 
dotaci od skupiny ČEZ.

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           8 0 0

Usnesení bylo přijato.
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10. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval  předsedající  přítomným za  účast,  za  jejich obětavou práci  pro 
Mikroregion  Ivančicko  v celém  uplynulém  volebním  období,  popřál  všem  starostům  a 
místostarostům hodně štěstí v nadcházejících komunálních volbách. 

Poté 17. VALNOU HROMADU v 17:25 ukončil.

V Ivančicích dne 12. října 2006

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 17. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
17. zasedání valné hromady se konalo dne 12. října 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. Schválila rozpočtové opatření č.1/2006.

3. Schválila organizaci,  formu předfinancování  a předběžný termín konání „Společné 

soutěže sborů dobrovolných hasičů obcí MR Ivančicka a Dolního Rakouska“.

4. Schválila  podání  žádosti  v dotačním programu na  podporu  projektových manažerů 

Mikroregionů JmK v oblasti připravenosti na využívání finančních prostředků ČR a 

EU na přípravu projektového záměru vybudovat jihozápadní větev silniční sítě JmK. 

5. Souhlasila se záměrem vydání kalendářů Mikroregionu na rok 2007. 

6. Schválila odměny za práci pro Mikroregion Ivančicko za rok 2006.

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 12. října 2006

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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