
Z   Á   P   I   S
z 19. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

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

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu
3) Rozpočet MR Ivančicko na rok 2007 a roztočový výhled na rok 2008
4) Inventura za rok 2006
5) Prezentace žádostí o dotace PRV JMK a představení dalších dotačních titulů
6) Příprava k realizaci projektu Společných sportovních soutěží dobrovolných hasičů 

MR Ivančicko a regionu rakouského Stronsdorfu
7) Projekt EU – Rodný dům Michellangela
8) Různé

- Rozhledna na Hlíně
- Informace o realizaci cyklostezky Ivančice-Oslavany

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            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 20.12. 2006 do 6. 3. 2007.
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3. ROZPOČET MR IVANČICKO NA ROK 2007 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA 
ROK 2008 

Tajemník  Mikroregionu  seznámil  přítomné  s návrhem  rozpočtu  a  jeho  podrobnou 
strukturou na rok 2007 a rozpočtovým výhledem na rok 2008. Nikdo z přítomných neměl 
k předloženým návrhům  připomínky ani dotazy a tak předseda svazku nechal o rozpočtu a 
rozpočtovém výhledu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           9 0 0

Rozpočet Mikroregionu na rok 2007 a rozpočtový výhled na rok 2008 byl schválen.

4. INVENTURA ZA ROK 2006

Tajemník Mikroregionu Ivančicko přednesl obsah zprávy inventarizační komise, která 
působila ve složení: předseda Josef Obršlík, členové: Jaroslav Pospíchal a Miloš Dostalý. Tato 
zpráva byla poté všem předána k nahlédnutí.

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 2006 byl schválen.

5.  PREZENTACE ŽÁDOSTÍ O DOTACE PRV JMK A PŘEDSTAVENÍ DALŠÍCH 
DOTAČNÍCH TITULŮ

V průběhu  ledna  a  února  byly  podány  žádosti  o  dotace  na  Krajský  úřad 
Jihomoravského kraje v Programu rozvoje venkova v dotačních titulech 6 (na poradenskou 
činnost)  a  7  (společný  integrovaný  projekt  obcí  MR  Ivančicko).  Konzultace  k podávání 
žádostí  z Programu rozvoje venkova byly dále  poskytovány tajemníkem všem obcím MR 
Ivančicko, které projevily zájem podávat své žádosti v dotačních programech DT1-DT4. 

Tajemník zástupcům prezentoval, že společný integrovaný projekt obcí MR Ivančicko 
z  DT7  PRV JMK  se  v letošním  roce  zaměří  na  podporu  rozvoje  cestovního  ruchu  MR 
Ivančicko,  propagaci  a  prezentaci.  V rámci  realizace  chce  Mikroregion  zajistit  pořízení 
univerzálního vybavení, kterým se bude moci prezentovat u příležitosti veletrhů cestovního 
ruchu, výstav a obdobných akcí. Jedná se zejména o vybavení propagačního stánku, vytištění 
propagačních materiálů o Mikroregionu a vydání prezentačního DVD. 

Dále  byla  podrobněji  představena  struktura  financování  a  projektů,  které  podpoří 
Skupina ČEZ v rámci tzv. reklamního plnění v roce 2007. Jedná se o celkovou částku 600 000 
Kč,  která  bude  rozdělena  na  následující  akce:  Oranžová  cyklostezka  Oslavany-Ivančice, 
Strašidelný zámek Hrubšice (10 000 Kč),  Společná  sportovní  soutěž dobrovolných hasičů 
Mikroregionu Ivančicko a  regionu rakouského Stronsdorfu 5.5.  2007 v Ivančicích (30 000 
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Kč), akce TJ SOKOL Padochov – Trampská nota (10 000 Kč). Spoluúčast Mikroregionu není 
vyžadována.

Valná hromada vzala na vědomí informace ohledně projektů na letošní rok, které budou 
financovány z dotací.

Projednání účasti na veletrhu REGIONTOUR 2008

V rámci  tohoto  bodu  –  v návaznosti  na  rozvoj  prezentace  Mikroregionu  -  se 
diskutovala  také  možnost  účasti  Mikroregionu  Ivančicko  na  veletrhu  cestovního  ruchu 
Regiontour 2008. Absence kvalitní prezentace Ivančicka byla již mnohokrát kritizována jak ze 
strany veřejnosti, turistů, tak i samotných starostů Mikroregionu. Záměrem pro rok 2008 by 
měl  být  společný  stánek  obcí  MR  Ivančicko,  který  by  zastřešil  všechny  obce  a  města 
Mikroregionu  s důrazem na  největší  města  Ivančice,  Oslavany.  Tyto  města  by  nesly  také 
příslušný finanční podíl na úhradě provozních nákladů spojených s pronájmem místa a účastí 
v roce  2008.  Mikroregion  by  financoval  vybavení  a  propagační  Starosta  Dolních  Kounic 
Karel Zalaba vyjádřil, že město Dolní Kounice si bude svoji expozici i nadále připravovat a 
financovat  samostatně.  Nebrání  se  však  myšlence,  aby  se  Dolní  Kounice  a  Mikroregion 
Ivančicko  prezentovaly  na  ploše,  kde  budou  oba  stánky  umístěny  vedle  sebe  a  logicky 
navazovat (dle nákresu a nabídky BVV) a souhlasí  s myšlenkou další  společné propagace 
Mikroregionu. 

Předseda  správního  výboru  nechal  hlasovat  o  záměru  přípravy  účasti  na  veletrhu 
Regiontour 2008 – tj. zahájit jednání s BVV o naší účasti v roce 2008 a zajistit vytvoření 
společného stánku obcí MR Ivančicko:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

Záměr přípravy na účast na veletrhu Regiontour 2008 a prezentovat Mikroregion 
Ivančicko ve společném stánku byl schválen.

6.  PŘÍPRAVA K     REALIZACI PROJEKTU SPOLEČNÝCH SPORTOVNÍCH   
SOUTĚŽÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MR IVANČICKO A REGIONU 
RAKOUSKÉHO STRONSDORFU

Tajemník Ing. Bohumil Smutný přednesl zprávu ohledně průběhu příprav na realizaci 
projektu přeshraniční spolupráce s Rakouskem podpořené k financování z Dispozičního fondu 
Evropské  unie  Interreg  IIIA.  Především  byla  avizována  pracovní  schůzka  s  rakouskými 
zástupci dobrovolných hasičů a starostou obce Stronsdorf, která se uskuteční 31. března 2007 
v Ivančicích.  Dále  byla  ohlášena tvorba propagačních materiálů  a  dalších  kroků,  které  se 
týkají  přípravy  organizace  akce  dne  5.  května  2007  v Ivančicích  na  náměstí  celodenním 
programem.   

Valná hromada vzala na vědomí informace o přípravě k realizaci projektu společných 
sportovních  soutěží  dobrovolných  hasičů  MR  Ivančicko  a  regionu  rakouského 
Stronsdorfu.
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7.  PROJEKT EU – RODNÝ DŮM MICHELLANGELA  

Místostarosta  Ivančic  Jaroslav  Pospíchal  informoval  ohledně  projektu  Rodný  dům 
Michellangela,  jeho  možných  kulturních  přínosech  pro  naši  oblast  v rámci  realizace 
společných  seminářů,  výměn  mezi  městy,  vzniku  a  zpracování  webových  prezentací  a 
vědeckých  výstupů  tohoto  projektu.  Předseda  správního  výboru  nechal  hlasovat  ohledně 
vyjádření možné podpory tomuto projektu:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

Mikroregion Ivančicko vyjádřil svoji podporu projektu Rodný dům Michellangela.

8.  RŮZNÉ  

Rozhledna na Hlíně

Tajemník  seznámil  přítomné,  že  obci  Hlína  byla  poskytnuta  výpomoc  při  tvorbě 
propagačních materiálů ke slavnostnímu otevření rozhledny chystaného na 29. dubna 2007. 
Ze schváleného příspěvku na poslední valné hromadě je financován i tisk těchto materiálů. 
Vytvořeny byly pozvánky a v současné době se pracuje na zhotovení grafického návrhu a 
zajištění  výtisku  pamětních  listů.  Dále  se  hovořilo  o  organizačních  záležitostech  -  např. 
pořádání ohňostroje. 

Informace o realizaci cyklostezky Ivančice-Oslavany

Mgr. Miloš Musil informoval o průběhu prací k vybudování cyklostezky Oslavany-
Ivančice. V současné době je zpracováváno geodetické zaměření budoucí cyklostezky a další 
příprava vedoucí tvorbě projektové dokumentace.  

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.
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10. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval  předsedající  přítomným za účast,  komisím za práci a všem za 
důvěru. Poté 19. VALNOU HROMADU v 17:10 ukončil.

V Ivančicích dne 6. března 2007

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 19. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
19. zasedání valné hromady se konalo dne 6. března 2007 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 Mikroregionu na rok 2007 a rozpočtový výhled na rok 2008.

3. Schválila zápis o inventuře za rok 2006.

4. Vzala na vědomí informace ohledně projektů, které budou financovány z dotací.

5. Schválila  záměr  přípravy  na  účast  na  veletrhu  Regiontour  2008  a  prezentovat 

Mikroregion Ivančicko ve společném stánku.

6. Vzala na vědomí informace o přípravě k realizaci  projektu společných sportovních 

soutěží dobrovolných hasičů MR Ivančicko a regionu rakouského Stronsdorfu.

7. Vyjádřila svoji podporu projektu Rodný dům Michellangela.

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 6. 3. 2007

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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