
Z   Á   P   I   S
z 20. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
konané dne 5. června 2007 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Hlína

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina
Hosté: pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice Ing. Olga Prokopová a 

Vladimíra Kábelová
Omluveni : Karel Zalaba
Neomluveni : -

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu
3) Závěrečný účet Mikroregionu Ivančicko za rok 2006
4) Rozpočtové opatření č. 1 / 2007
5) Zhodnocení kulturně-společenských akcí podpořených Mikroregionem Ivančicko 

v měsících duben - květen 2007
6) Poskytnutí daru ZUŠ Ivančice – dechové kapele Bobrava
7) Schválení, příprava a organizace akcí spolufinancovaných z dotací JMK v roce 

2007:
- poradenství pro MR Ivančicko (DT6)
- zajištění externího zpracovatele k projektu obchvatné komunikace
- vybavení stánku pro prezentaci na veletrhu cestovního ruchu a propagační 
materiály (DT7)

8) Komunitní plánování v rozsahu správního obvodu ORP Ivančice
9) Různé - informace o realizaci cyklostezky Ivančice-Oslavany
10) Rozprava
11) Usnesení
12) Závěr

1. ZAHÁJENÍ 

Zahájení provedl předseda správního výboru Peter Pollák. Přivítal účastníky a hosty 
zasedání  a  přednesl  návrh  programu.  Oproti  původně navrženému programu rozeslanému 
v pozvánce navrhl, aby bod č. 8) „Komunitní plánování v rozsahu správního obvodu ORP 
Ivančice“,  byl  přesunut  hned  na  začátek  dnešního  zasedání  vzhledem  k účasti  hostů, 
pracovnic  odboru  sociálních  věcí  MěÚ  Ivančice,  které  budou  danou  problematiku 
prezentovat.  Zeptal  se,  zda  má  někdo  případně  jiný  návrh  na  pozměnění,  doplnění.  Poté 
nechal o předloženém návrhu hlasovat: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování            10 0 0

Program zasedání byl schválen.
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2. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V     ROZSAHU SPRÁVNÍHO OBVODU ORP   
IVANČICE

Pracovnice  odboru  sociálních  věcí  MěÚ  Ivančice  Ing.  Olga  Prokopová  (vedoucí 
odboru  sociálních  věcí)  a  Vladimíra  Kábelová  (vedoucí  pečovatelské  služby)  představily 
zástupcům obcí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO Ivančice a vysvětlily, proč se 
obracejí na zvolené zástupce Mikroregionu Ivančicko. Jedná se o projekt spolufinancovaný 
Evropskou  unií  a  Jihomoravským  krajem  v rámci  Společného  regionálního  operačního 
programu – grantové schéma 3.2 na podporu sociální integrace v Jihomoravském kraji. Cílem 
projektu  je  především  zvyšování  dostupnosti  a  zkvalitnění  sociálních  služeb  nejen  v 
Ivančicích, ale v celém území správního obvodu Městského úřadu Ivančice. Jde tedy o to, aby 
služby,  které  dnes  využívají  senioři,  zdravotně  postižení  či  další  skupiny  sociálně 
znevýhodněných osob, byly takové kvality a četnosti, aby maximálně vyhovovaly občanům.

Prvním krokem bylo uzavření smlouvy (dohody o partnerství) s nestátní neziskovou 
organizací Ekologos o.p.s., jejímž prostřednictvím byl získán grant z EU činící 100% nákladů 
projektu (tedy 880 857,- Kč ). Díky této možnosti není nutné platit spoluúčast na projektu. 
V současné  době  se  provádí  analýza  území,  jejíž  součástí  je  zjišťování  skutečného  stavu 
využívání sociálních služeb v naší oblasti a pojmenování toho, co v této sféře chybí.V krátké 
době se dostanou do domácností dotazníky určené pro širokou veřejnost. Občané budou moci 
pojmenovat to, co jim v oblasti sociálních služeb vyhovuje, i to, co jim chybí nebo by mohlo 
pracovat na jiné úrovni a v jiné kvalitě. Dotazníky jsou anonymní a zpracovávat je bude firma 
Ekologos. V této souvislosti i zástupci obcí MR Ivančicko obdrželi formuláře „Dotazy pro 
starosty Mikroregionu“ a dotazník „Jaké sociální služby jsou poskytovány Vašim občanům?“, 
které jsou přílohou tohoto zápisu. 

Po zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb se otevřou možnosti využívání dotací, 
plynoucí k nám z fondů Evropské unie. Bylo by žádoucí využít této možnosti smysluplně, 
podle potřeb občanů na základě informací, které vyplynou i z těchto dotazníků. V návaznosti 
na body vyplývající z „Dotazů pro starosty Mikroregionu“ proběhla diskuze nad jednotlivými 
problémy  některých  obcí.  Na  závěr  předseda  správního  výboru  poděkoval  pracovnicím 
odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice za účast na valné hromadě a prezentované informace.

Valná hromada vzala na vědomí prezentované informace ohledně projektu komunitního 
plánování  v rozsahu  správního  obvodu  ORP Ivančice,  dotazníkového  průzkumu  a 
významu pro obce MR Ivančicko.

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU
     

Zprávu  o  činnosti  Mikroregionu   přednesl  tajemník  Mikroregionu  Ing.  Bohumil 
Smutný. Zpráva obsahovala činnost svazku od 7. 3. 2007 do 5. 6. 2007.

4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU ZA ROK 2006 

Tajemník  Mikroregionu  Ing.  Bohumil  Smutný  připomenul  zástupcům  obcí,  že  na 
základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Mikroregion 
Ivančicko zveřejnil návrh na závěrečný účet DSO za rok 2006. Tento návrh obdržely všechny 
obce již v květnu, aby jej mohly zákonem stanovenou lhůtu vyvěsit na úředních deskách a 
seznámit se s jeho obsahem. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl k návrhu na 
Závěrečný účet  MR Ivančicko za  rok 2006 žádné další  dotazy,  ani  připomínky,  předseda 
svazku nechal o návrhu hlasovat:
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ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           10 0 0

Závěrečný účet Mikroregionu Ivančicko za rok 2006 byl schválen.

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 / 2007  

Tajemník  Mikroregionu  seznámil  přítomné  s návrhem  na  Rozpočtové  opatření 
č.1/2007, které se týká navýšení schváleného rozpočtu MR Ivančicko o 50 000 Kč na základě 
přijaté  dotace  z rozpočtových  prostředků  Jihomoravského  kraje.  Podpora  byla  poskytnuta 
v rámci dotačního programu „Podpora projektových manažerů mikoregionů Jihomoravského 
kraje  v oblasti  připravenosti  na  využívání  prostředků  ČR a  EU“.  Rozpočtové  opatření  je 
přílohou tohoto zápisu. K návrhu neměl nikdo připomínky ani dotazy, předseda svazku nechal 
proto hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           10 0 0

Rozpočtové opatření č. 1 / 2007 ve výši 50 000 Kč bylo schváleno.

6. ZHODNOCENÍ KULTURNĚ – SPOLEČENSKÝCH AKCÍ PODPOŘENÝCH MR 
IVANČICKO V     MĚSÍCÍCH DUBEN – KVĚTEN 2007  

V měsících duben a květen Mikroregion Ivančicko finančně podpořil a podílel se na 
přípravě hned několika akcí, z nichž mezi nejvýznamnější lze zařadit:

- 5. května proběhla na ivančickém náměstí akce financovaná z dotace EU – 
společné soutěže dobrovolných hasičů MR Ivančicko a Rakouska.  Soutěži 
předcházela schůzka s rakouskou stranou konaná dne 31. března a náročná 
organizační  příprava.  Předseda  správního  výboru  Peter  Pollák  přítomné 
informoval o průběhu a organizaci, z celé akce byl pořízen a zpracován také 
video  záznam  na  DVD  nosiči,  který  byl  přítomným  zástupcům  obcí 
promítnut.

- 29.  dubna  proběhlo  slavnostní  otevření  rozhledny  Vladimíra  Menšíka  na 
Hlíně,  kterého se  zúčastnilo  cca.  3 000 lidí.  Starosta  Hlíny Miloš  Dostalý 
obsáhle informoval o organizaci, zajištění, nákladech a průběhu celé akce. I 
z této akce byl pořízen video záznam, který byl na valné hromadě promítnut. 

Valná hromada vzala na vědomí informace ohledně průběhu a organizace významných 
akcí v MR Ivančicko.

7.  POSKYTNUTÍ DARU ZUŠ IVANČICE – DECHOVÉ KAPELE BOBRAVA

Předseda správního výboru Peter Pollák navrhl, aby Mikroregion Ivančicko finančně 
podpořil mládežnickou dechovou kapelu Bobrava, která je součástí Základní umělecké školy 
v Ivančicích. Tato kapela vystupovala na ivančickém náměstí dne 5. května 2007 u příležitosti 
mezinárodní hasičské soutěže (viz bod 6 zápisu). Vzhledem k tomu, že odměna za vystoupení 
kapely nebyla zahrnuta do rozpočtu schválené dotace na přeshraniční  spolupráci,  bylo by 
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vhodné,  aby  Mikroregion  odměnu  za  vystoupení  uhradil  ze  svého  rozpočtu.  Předseda 
navrhnul částku 3.000 Kč. Starosta města Ivančice podal návrh, aby částka byla navýšena na 
5.000  Kč  s tím,  že  Bobrava  může  ještě  vystupovat  při  příležitosti  jiných  akcí  pořádných 
Mikroregionem Ivančicko v budoucnu.  Předseda se zeptal, zda-li má ještě někdo jiný návrh a 
poté nechal o návrhu starosty Ivančic MUDr. Vojtěcha Adama hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           10 0 0

Dar ve výši 5.000,- Kč pro dechovou kapelu ZUŠ Ivančice – Bobrava byl schválen.

8.  SCHVÁLENÍ, PŘÍPRAVA A ORANIZACE AKCÍ SPOLUFINANCOVANÝCH 
Z     DOTACÍ JMK V     ROCE 2007   

PORADENSTVÍ PRO MIKROREGION IVANČICKO (DT6)

Tajemník  informoval  o  schválené  dotaci  z prostředků  Jihomoravského  kraje 
z Programu rozvoje venkova – DT6 – Poradenství pro Mikroregion Ivančicko ve výši 64.000 
Kč.  Z vlastních  prostředků Mikroregionu bude  zapotřebí  použít  50% ke  spolufinancování 
dotace, celkové výdaje tedy musí činit minimálně 128.000 Kč. Tyto prostředky budou – jako 
každý rok - využity na úhradu mezd poradců, tajemníka, účetních, překladatelských služeb, 
odměn a případných dalších mzdových výdajů spojených s činností Mikroregionu. Předseda 
svazku nechal hlasovat o návrhu využití těchto prostředků:
  

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           10 0 0

Účel použití dotačních prostředků z titulu DT 6 PRV JMK – „Poradenství pro 
Mikroregion Ivančicko“ byl schválen.

ZAJIŠTĚNÍ EXTERNÍHO ZPRACOVATELE K     PROJEKTU OBCHVATNÉ   
KOMUNIKACE

Tajemník informoval přijaté dotaci z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje 
v rámci dotačního programu „Podpora projektových manažerů mikoregionů Jihomoravského 
kraje  v oblasti  připravenosti  na  využívání  prostředků  ČR  a  EU“  (50 000  Kč).  Výše 
spolufinancování  této  dotace  je  50%  a  již  na předchozích  valných  hromadách  bylo 
předjednáno,  že  prostředky  budou  využity  na  úhradu  odměn  pro  externího  zpracovatele 
ideové studie, která by se měla stát podkladem pro připravenost k podávání žádostí o dotace 
na  vybudování  obchvatné  komunikace  z dálničního přivaděče  D1 v návaznosti  na  záměry 
obcí  Tetčice,  Rosice  dále  Mikroregionem Ivančicko.  Na  základě  průzkumu trhu  bude  ve 
výběrovém řízení hodnotící komisí vybrán zpracovatel  a následně s ním uzavřena smlouva o 
díle.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           10 0 0

Účel použití dotačních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora projektových 
manažerů  mikoregionů  Jihomoravského  kraje  v oblasti  připravenosti  na  využívání 
prostředků ČR a EU“  byl schválen. Valná hromada pověřuje předsedu svazku uzavřít 
smlouvu o díle s externím zpracovatelem  doporučeným hodnotící komisí na základě 
výsledků výběrového řízení.
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VYBAVENÍ STÁNKU PRO PREZENTACI NA VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU A 
PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Tajemník Mikroregionu Ivančicko Ing. Bohumil Smutný informoval zástupce obcí o 
dotaci  ve  výši  165.000  Kč  od  Jihomoravského  kraje,  kterou  MR  Ivančicko  získal  na 
prezentaci, propagaci a rozvoj cestovního ruchu. Již dříve bylo projednáno a schváleno, že 
tyto  prostředky  budou  použity  na  zhotovení  konstrukce  samostatného  stánku,  vybavení 
(reklamní bannery, panely) a zajištění propagačních materiálů pro prezentaci Ivančicka na 
veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2008. Tyto prostředky však lze použít pouze na 
nákup  hmotného  vybavení  a  propagačních  předmětů,  nikoliv  však  na  pokrytí  nákladů 
spojených s účastí Mikroregionu v roce 2008 – tj.  úhrady za poskytnutí výstavní plochy a 
dalších provozních nákladů, které vzniknou v roce 2008.  Pro financování těchto nákladů 
bude zapotřebí použít vlastních zdrojů a na úhradě by se měly podílet všechny obce 
Mikroregionu. Ing. Smutný dále prezentoval průběh současných jednání s BVV. Závaznou 
přihlášku k účasti  je nutné podat nejpozději  do 15.  9.  2007 a současně uhradit  registrační 
poplatek a  zálohovou fakturu ve výši 30%. Druhou zálohovou fakturu ve výši  70% bude 
nutné uhradit ihned po obdržení potvrzení o přidělení výstavní plochy. Celková částka dle 
velikosti pronajaté plochy by neměla převýšit cca. 90 000 Kč.

Předseda  Mikroregionu  Peter  Pollák  proto  navrhl,  aby  náklady  spojené  s  účastí  a 
pronájmem výstavní  plochy na veletrhu REGIONTOUR 2008 byly uhrazeny z prostředků 
získaných formou  mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí a to ve 
výši  5,-  Kč na obyvatele  .   Tímto způsobem dojde  k rovnoměrnému rozložení  nákladů na 
jednotlivé  obce  dle  významu  a  prostoru  výstavní  plochy,  který  následně  získají  na  při 
prezentaci ve společném stánku na veletrhu REGIONTOUR 2008. Žádný jiný návrh podán 
nebyl. Předseda proto nechal o svém návrhu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           10 0 0

Mikroregion  Ivančicko  schvaluje  mimořádný  členský  příspěvek  ve  výši  5,-  Kč  na 
obyvatele. Získané prostředky budou využity na uhrazení nákladů spojených s účastí 
Mikroregionu Ivančicko na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2008.

9.  RŮZNÉ  

INFOMACE O REALIZACI CYKLOSTEZKY OSLAVANY – IVANČICE

Mgr. Miloš Musil informoval o průběhu prací k vybudování cyklostezky Oslavany-
Ivančice.  V současné  době  hlavní  projektant  stavby  firma  ADOS  zpracovává  varianty 
optimálních  tras  cyklostezky,  zjišťuje  majetkové  poměry,  sítě  v dané  oblasti  a  získává 
vyjádření dotčených orgánů pro územní řízení. 

OPRÁVNĚNÍ PŘEDSEDY SVAZKU PRO VÝDAJE DO 5.000 KČ 

Peter  Pollák  navrhl,  aby  valná  hromada  umožnila  předsedovi  svazku  disponovat 
částkou do maximální výše 5.000 Kč za účelem výdajů například na nákup drobného majetku 
a úhrady běžných nákladů spojených s činností Mikroregionu (kancelářské potřeby, spotřební 
materiál,  pohoštění,  a  jiné  obdobné  výdaje)  bez  nutnosti  schvalování  těchto  jednotlivých 

- 5 -



drobných výdajů valnou hromadou. K návrhu neměl nikdo žádné připomínky, nepadly jiné 
návrhy. 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           10 0 0

Valná hromada schválila oprávnění pro předsedu svazku, aby mohl uskutečňovat výdaje 
nepřevyšující 5.000 Kč bez nutnosti schvalování valnou hromadou.

9.  ROZPRAVA

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

10. 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           10 0 0

Usnesení bylo přijato.

11. ZÁVĚR

Závěrem  poděkoval  předsedající  přítomným  za  účast,  popřál  příjemné  prožití 
nadcházejících  dovolených  a  letních  prázdnin.  Poté  20.  VALNOU  HROMADU  v  17:20 
ukončil.

V Ivančicích dne 5. června 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

- 6 -



U S N E S E N Í
z 20. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
20. zasedání valné hromady se konalo dne 5. června 2007 na obecním úřadě Hlína a 

zúčastnilo se jej 10 zástupců členských obcí svazku – dle presenční listiny, která je nedílnou 
součástí zápisu. 

Valná hromada:

1. Schválila program zasedání.

2. Vzala  na vědomí prezentované informace ohledně projektu komunitního plánování 

v rozsahu správního obvodu ORP Ivančice, dotazníkového průzkumu a významu pro 

obce MR Ivančicko.

3. Schválila závěrečný účet Mikroregionu Ivančicko za rok 2006.

4. Schválila rozpočtové opatření č. 1 / 2007 ve výši 50 000 Kč.

5. Vzala na vědomí informace ohledně průběhu a organizace významných akcí v MR 

Ivančicko.

6. Schválila dar ve výši 5.000,- Kč pro dechovou kapelu ZUŠ Ivančice – Bobrava.

7. Schválila účel použití dotačních prostředků z titulu DT 6 PRV JMK – „Poradenství pro 

Mikroregion Ivančicko“.

8. Schválila  účel  použití  dotačních  prostředků  v rámci  dotačního  programu „Podpora 

projektových manažerů mikoregionů Jihomoravského kraje v oblasti připravenosti na 

využívání prostředků ČR a EU“. Pověřila předsedu svazku uzavřít smlouvu o díle s 

externím  zpracovatelem   doporučeným  hodnotící  komisí  na  základě  výsledků 

výběrového řízení.

9. Schválila  mimořádný  členský  příspěvek  ve  výši  5,-  Kč  na  obyvatele.  Získané 

prostředky  budou  využity  na  uhrazení  nákladů  spojených  s účastí  Mikroregionu 

Ivančicko na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2008.

10.  Schválila  oprávnění  pro  předsedu  svazku,  aby  mohl  uskutečňovat  výdaje 

nepřevyšující 5.000 Kč bez nutnosti schvalování valnou hromadou.

Při schvalování tohoto usnesení bylo přítomno 10 pověřených zástupců členů svazku.

hlasování: pro: 10
proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení bylo jednomyslně přijato.

V Ivančicích dne 5. 6. 2007

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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