
Z   Á   P   I   S
z 18. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
konané dne 19. prosince 2006 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina 
Omluveni : -
Neomluveni : -

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu
3) Rozpočtové opatření na leden 2007
4) Schválení členského příspěvku
5) Schválení rozpočtového provizória 2007
6) Ustanovení inventarizační komise
7) Značení „člen Mikroregionu Ivančicko“ – doplatky a převod cedulí do majetku 

obcí
8) Cyklostezka Oslavany – Ivančice
9) Převod cyklostezek do vlastnictví MR Ivančicko 
10) Propagační materiály ke slavnostnímu otevření rozhledny Vladimíra Menšíka na 

Hlíně v roce 2007
11) Různé 
12) Rozprava
13) Usnesení
14) 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            11 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 13.10. 2006 do 18. 12. 2006.
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3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2/2006

Předseda Mikroregionu přednesl rozpočtové opatření č.2/2006 ve výši 350 000,- Kč, které se 
týká  budovaní  inovované  informační  a  turistické  infrastruktury  tématických  cyklostezek 
Mikroregionu financované z dotace skupiny ČEZ. O rozpočtovém opatření č.2/2006 nechal 
hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 11 0 0

Rozpočtové opatření č.2/2006 bylo schváleno.

4. SCHVÁLENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU NA ROK 2007

 Předseda Mikroregionu podal návrh na členský  příspěvek na rok 2007 ve výši 10,-
Kč/občana. Jiný návrh podán nebyl. Předseda dal o svém návrhu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          11 0 0

Členský příspěvek na rok 2007 byl schválen ve výši 10 Kč na občana.

5. SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZÓRIA NA LEDEN 2007

Předseda Mikroregionu navrhl, aby do schválení rozpočtu na rok 2007 Mikroregion 
Ivančicko disponoval finančními prostředky jen z důvodu funkčnosti svazku a řídil se 1/12 
předpokládaného rozpočtu.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 11 0 0

Rozpočtové provizorium na leden 2007 bylo schváleno.

6. USTANOVENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE 

Předseda Mikroregionu upozornil na nutnost ustanovení inventarizační komise a dal 
návrh na její složení :

předseda Josef Obršlík
člen Jaroslav Pospíchal
člen Miloš Dostalý

Jiné návrhy nebyly vzneseny a tak dal předseda Mikroregion o návrhu hlasovat.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 11 0 0

Inventarizační komise byla schválena.
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7.  ZNAČENÍ „ČLEN MIKROREGIONU IVANČICKO“ – DOPLATKY A PŘEVOD 
CEDULÍ  DO MAJETKU OBCÍ  

Tajemník Mikroregionu seznámil přítomné s návrhem na převod informačních cedulí, 
které jsou umístěny u příjezdových komunikací do obcí MR Ivančicko, aby byly převedeny 
do majetku jednotlivých obcí. Mikroregion vybudoval tyto tabule v loňském roce z dotace 
JMK a je zapotřebí, aby byla zajištěna také do budoucna jejich údržba a oprava v případě 
poškození, znečištění, zarůstání, zcizení a jiných obdobných případů.
 Vzhledem k tomu,  že celková pořizovací  cena informačních cedulí  v loňském roce 
přesáhla  výši  dotace  a  podíl  spolufinancování  Mikroregionu,  je  nutné,  aby  každá  obec 
doplatila stanovený podíl odpovídající počtu umístěných tabulí (částka doplatku každé obci 
bude uvedena v zaslané faktuře). 

Nikdo  k tomuto  bodu  nepodal  jiný  návrh.  Předseda  Mikroregionu  proto  nechal 
hlasovat o těchto 2 návrzích:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 11 0 0

Převod informačních cedulí označujících obec/město za člena MR Ivančicko do majetku 
obcí byl schválen. Doplacení stanoveného podílu dle počtu umístěných cedulí obcemi 
Mikroregionu Ivančicko bylo schváleno.

8.  CYKLOSTEZKA OSLAVANY-IVANČICE  

Tajemník  předal  slovo  Mgr.  Miloši  Musilovi,  aby  seznámil  přítomné  se  záměrem 
Mikroregionu vybudovat cyklostezku Oslavany-Ivančice. Mgr. Musil uvedl, že se bude jednat 
o cca. 3-4 km dlouhou cyklostezku mimo komunikace, která by zajišťovala bezpečnou cestu 
na kolech lidem do zaměstnání, dětem do škol a sloužila by i sportovnímu vyžití a turistice. 
Stávající  komunikace  jsou  přetížené,  nevyhovují  šířkou  a  jsou  pro  cyklisty  vyloženě 
nebezpečné. Nová cyklostezka by zajistila spojení mezi největšími městy Mikroregionu a byla 
by zároveň součástí  cyklotras a  cyklostezek 5170,  403 a  Templářská.  Projekt  by měl  být 
v souladu se záměrem rekultivace Lesoparku v Pancířích, které zpracovává město Ivančice.

Postup realizace:
1) studie proveditelnosti – jsou 2 možné varianty
2) projektová dokumentace pro ÚP a SP
3) realizace
4) dopravní značení
5) mobiliář

Předpokládaný  způsob  financování:  na  výše  prezentovaný  záměr  by  Mikroregion 
podal žádost o dotaci z fondů EU – SROP a na podíl spolufinancování by zažádal o příspěvek 
od skupiny ČEZ. Budou zahájeny práce vedoucí k podání žádosti o dotaci.

9.  PŘEVOD CYKLOSTEZEK DO VLASTNICTVÍ MR IVANČICKO  

Mgr. Miloš Musil seznámil zástupce obcí s návrhem na převod vybavení cyklostezek 
do vlastnictví Mikroregionu Ivančicko. Jedná se o cyklostezky, pro které byl pořízen mobiliář 
(tedy zejména infotabule a odpočívadla) za prostředky dotací získaných pro Mikroregion 
(cyklostezky Energetická a Pivovarská). Totéž se týká i cyklostezek Hornická a Templářská, 
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jejichž mobiliář bude po schválení zastupitelstvem města Oslavany převeden na Mikroregion 
Ivančicko. Předseda nechal o návrhu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 11 0 0

Převod cyklostezek do vlastnictví MR Ivančicko byl schválen.

10. PROPAGAČNÍ MATERIÁLY KE SLAVNOSTNÍMU OTEVŘENÍ ROZHLEDNY 
VLADIMÍRA MENŠÍKA NA HLÍNĚ V     ROCE 2007  

Tajemník přednesl návrh na podporu slavnostního otevření nově postavené rozhledny 
Vladimíra Menšíka v obci Hlína, které se bude dne 29. dubna 2007. Jedná se o významnou 
událost  pro  celý  Mikroregion,  kterou  bude  zapotřebí  podpořit  mediálně,  zejména  formou 
tištěných  propagačních  materiálů.  Tyto  propagační  materiály  by  však  měly  mít  trvalejší 
hodnotu, aby byly využitelné i v budoucnu pro účel propagace rozhledny jako atraktivního 
místa  zájmu  pro  turisty,  kteří  zavítají  do  našeho  Mikroregionu.  Obec  Hlína  předpokládá 
celkové  náklady  na  vytištění  těchto  materiálů  cca.  20.000  Kč.  Tajemník  navrhl,  aby 
Mikroregion Ivančicko za tímto účelem uvolnil ze svého rozpočtu příspěvek ve výši 7.000 
Kč, dále navrhl městu Ivančice, které se od začátku podílí na vybudovaní rozhledny, aby také 
přispělo částkou 7.000 Kč a obec Hlína by doplatila zbývajících 6.000 Kč.

Jiný návrh k tomuto bodu vznesen nebyl. Předseda proto nechal o návrhu hlasovat.  

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 11 0 0

Příspěvek Mikroregionu Ivančicko ve výši 7.000 Kč na vytištění propagačních 
matriálů  k příležitosti  slavnostního  otevření  rozhledny  Vl.  Menšíka  na  Hlíně  a  k 
následné propagaci rozhledny jako turistického cíle byl schválen.

11.  RŮZNÉ

- Tajemník  předal  zástupcům  obcí  brožurku  „Rádce  vlastníka  lesa“,  která  obsahuje 
informace Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýsa nad Labem.

- Tajemník  informoval  o  stanovení  jednotné  prodejní  ceny  kalendářů  Mikroregionu 
Ivančicko  na  rok  2007  ve  všech  obcích  na  25  Kč/kus.  V obcích  jsou  kalendáře 
většinou  distribuovány  bezplatně,  v případě  jejich  prodeje  by  však  bylo  vhodné 
dodržet tuto jednotnou cenu.

- Předseda Mikroregionu podal návrh, aby Mikroregion zavedl příspěvek 1. narozenému 
dítěti Mikroregionu Ivančicko v Novém roce. Aby novorozenec příspěvek získal, byly 
stanoveny  následující  podmínky:  matka  dítěte  musí  mít  trvalé  bydliště  na  území 
Mikroregionu Ivančicko a dítě se musí narodit v prvním dni nového roku v ivančické 
porodnici.  Na  příspěvek  nevzniká  právní  nárok.  Předseda  navrhl,  aby  příspěvek 
novorozenci  činil  2.000 Kč a  maximálně  300 Kč bylo  dále  použito  na  zakoupení 
kytice pro matku dítěte.  Vzhledem k tomu, že nikdo nepodal další  nebo doplňující 
návrh, nechal předseda o svém návrhu hlasovat:
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ANO NE ZDRŽELO SE

Výsledek hlasování 11 0 0

Příspěvek  z prostředků  Mikroregionu  Ivančicko  ve  výši  2.000  Kč  prvnímu 
narozenému  dítěti  MR  Ivančicko  v Novém  roce  a  nákup  kytice  pro  matku 
v maximální hodnotě 300 Kč byl schválen.

- Jaroslav Pospíchal informoval o schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb SO ORP Ivančice, který byl v rámci podpory sociální integrace v JM kraji 
doporučen  k financování.  Dále  informoval  o  projektu  CAPRESE 
MICHALENGELO, který byl již představen na valných hromadách a Mikroregion 
se pokusí oslovit skupinu ČEZ o podporu financování.

- Předseda Mikroregionu Peter Pollák prezentoval nabídku a možnosti vybudování 
kamerového systému v obcích MR Ivančicko.

8.  ROZPRAVA

V návaznosti  na  témata  v bodu  7)  Různé  proběhla  na  závěr  neformální  diskuze 
k aktuálním tématům 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           11 0 0

Usnesení bylo přijato.

10. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval  předsedající  přítomným za účast,  komisím za práci a všem za 
důvěru. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední valnou hromadu v roce 2006, všem popřál 
šťastné a klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí do nového roku. Poté 18. 
VALNOU HROMADU v 17:30 ukončil.

V Ivančicích dne 19. prosince 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

U S N E S E N Í

- 6 -



z 18. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí
MIKROREGION  IVANČICKO

18. zasedání valné hromady se konalo dne 19.  prosince 2006 v zasedací místnosti 
MěÚ Ivančice a zúčastnilo se jej všech 11 zástupců členských obcí svazku – dle presenční 
listiny, která je nedílnou součástí zápisu. 

Valná hromada:

1. Schválila program zasedání.

2. Schválila rozpočtové opatření č.2/2006.

3. Schválila členský příspěvek na rok 2007 ve výši 10 Kč/občana. 

4. Schválila rozpočtové provizórium na leden 2007.

5. Schválila personální složení inventarizační komise. 

6. Schválila převod informačních cedulí označujících obec/město za člena MR Ivančicko 

do majetku obcí, dále bylo schváleno doplacení stanoveného podílu obcemi dle počtu 

umístěných cedulí Mikroregionu Ivančicko.

7. Vzala na vědomí záměr vybudovat cyklostezku Oslavany-Ivančice a zahájení prací 

vedoucích k podání žádosti o dotaci z fondů EU. 

8. Schválila převod cyklostezek do vlastnictví MR Ivančicko.

9. Schválila  příspěvek  z prostředků  Mikroregionu  Ivančicko  ve  výši  7.000  Kč  na 

vytištění  propagačních  matriálů  k příležitosti  slavnostního  otevření  rozhledny  Vl. 

Menšíka na Hlíně a k následné propagaci rozhledny jako turistického cíle.

10. Schválila příspěvek z prostředků Mikroregionu Ivančicko ve výši 2.000 Kč prvnímu 

narozenému dítěti MR Ivančicko v Novém roce a nákup kytice pro matku v maximální 

hodnotě 300 Kč.

Při schvalování tohoto usnesení bylo přítomno 11 pověřených zástupců členů svazku.

hlasování: pro: 11
proti: 0

zdržel se: 0
Usnesení bylo jednomyslně přijato.

V Ivančicích dne 19. 12. 2006

zapsal: ověřil:                               
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…………………………………..      …………………………………..

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

tajemník Mikroregionu Ivančicko  předseda správ.výboru Mikroregionu 
Ivančicko

- 8 -


