
Z   Á   P   I   S
z 21. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
konané dne 27. září 2007 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina, od 16:38 Milan Schneider (místostarosta obce Neslovice)
Omluveni : Ing. Miroslav Světlík
Neomluveni : -

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu
3) Změna stanov dobrovolného svazku obcí
4) Volba volební komise
5) Volba orgánů dobrovolného svazku obcí

a) volba předsedy správního výboru
b) volba místopředsedy správního výboru
c) volba dalších 3 členů správního výboru
d) volba členů a předsedy revizní komise
e) volba tajemníka dobrovolného svazku obcí

6) Schválení odměn za rok 2007 a činnost pro Mikroregion v minulém funkčním 
období

7) Zahájení jednání o přijetí nových členských obcí
8) Směrnice o cestovních náhradách
9) Různé

- Cyklostezka Ivančice - Oslavany
- Informace o průběhu a přípravy aktuálních projektů (účast na Regiontour 

2008,  čerpání dotací … )
10) Rozprava
11) Usnesení
12) Závěr

1. ZAHÁJENÍ 

Zahájení provedl pan Peter Pollák.  Přivítal účastníky zasedání, přednesl  návrh programu  a 
nechal o něm hlasovat. 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.
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2. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU

Zprávu  o  činnosti  Mikroregionu  přednesl  tajemník  Mikroregionu  Ing.  Bohumil  Smutný. 
Zpráva obsahovala činnost svazku od 6. 6. 2007 do 27. 9. 2007.

3. ZMĚNA STANOV DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ

Tajemník Mikroregionu Ing. Bohumil Smutný seznámil přítomné s návrhem změny stanov 
dobrovolného  svazku  obcí.  Návrh  byl  všem  předložen  v písemné  formě  a  tajemník 
vysvětloval  důvody  navržených  změn  jednotlivých  bodů  stanov  DSO.  Změna  stanov  je 
prováděna  také  na  základě  doporučení  vyplývajících  z průběžného  auditu  KrÚ  JMK. 
Předsedající se zeptal, zda má někdo pozměňující návrh. Protože žádné pozměňující návrhy 
vzneseny  nebyly,  zeptal  se,  zda  se  bude  hlasovat  o  jednotlivých  bodech,  nebo  o  celku. 
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nechtěl  hlasovat o jednotlivých bodech, nechal 
hlasovat o celém návrhu. Znění celého návrhu je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          9 0 0

Změna stanov dobrovolného svazku obcí dle předloženého návrhu byla schválena. 

4. VOLBA VOLEBNÍ A NÁVRHOVÉ KOMISE 

Tajemník Mikroregionu předložil návrh na složení volební komise  :
MUDr. Vojtěch Adam
Josef Obršlík
Ladislav Veselý

Předsedající se zeptal, zda má někdo pozměňující návrh. Vzhledem k tomu, že žádný jiný 
návrh nebyl, nechal o návrhu hlasovat.

Poté učinil dotaz, zda se bude hlasovat o jednotlivých členech, nebo o celku.
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nechtěl hlasovat o jednotlivcích, nechal hlasovat o 
celé komisi.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 6 0 3

Volební a návrhová komise byla schválena.
 
5. VOLBA ORGÁNŮ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ 

Předseda požádal volební komisi, aby se ujala své funkce.
Za volební  komisi  se ujal  funkce MUDr. Vojtěch Adam. Navrhl,  aby volby všech orgánů 
proběhly  veřejným  hlasováním  –  aklamací.  Nikdo  z přítomných  neměl  jiný  návrh  a  tak 
předseda Mikroregion nechal o tomto návrhu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

Návrh byl přijat.
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    a) volba předsedy správního výboru

Volební a návrhová komise po poradě navrhla, aby se stal předsedou správního výboru pan 
Peter Pollák. Jiné návrhy nebyly. Volba byla veřejná s následujícím výsledkem :

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 1

Předsedou správního výboru by zvolen pan Peter Pollák.

    b) volba místopředsedy správního výboru

Poté se řízení schůze ujal nově zvolený předseda správního výboru pan Peter Pollák a navrhl, 
aby se místopředsedou správního výboru stal pan MUDr.Vojtěch Adam. Volba byla veřejná s 
následujícím výsledkem:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 1

Místopředsedou správního výboru by zvolen pan MUDr. Vojtěch Adam.

    c) volba dalších 3 členů správního výboru
  
Předseda správního výboru Peter Pollák navrhl, aby se členy správního výboru stali:

I. Miloš Dostalý 
II. Mgr. Miloš Musil 
III. Josef Obršlík 

Jiné návrhy nebyly.Volba byla veřejná s následujícím výsledkem :

I.
ANO NE ZDRŽELO SE

Výsledek hlasování 8 0 1
II.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 1

III.
ANO NE ZDRŽELO SE

Výsledek hlasování 8 0 1

Členy správního výboru se stali:

I. Miloš Dostalý
II. Mgr. Miloš Musil
III. Josef Obršlík

    d) volba členů  revizní komise

Předseda správního výboru Peter Pollák navrhl, aby se členem revizní komise stali:

I. Ing. Miroslav Světlík
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II. Pavel Kovařík
III. Ladislav Veselý

Jiné návrhy nebyly. Volba byla veřejná s následujícím výsledkem

I
ANO NE ZDRŽELO SE

Výsledek hlasování             9 0 0
II

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 1

III
ANO NE ZDRŽELO SE

Výsledek hlasování 8 0 1

Členy revizní komise se stali:
I. Ing. Miroslav Světlík
II. Pavel Kovařík
III. Ladislav Veselý

Předsedou revizní komise byl zvolen v komisi Ladislav Veselý.

    e) volba tajemníka svazku obcí 

Předseda správního výboru Peter Pollák navrhl, aby se tajemníkem svazku obcí stal pan  Ing. 
Bohumil Smutný. Jiné návrhy vzneseny nebyly. Volba byla veřejná s následujícím výsledkem: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

Tajemníkem byl zvolen Ing. Bohumil Smutný.

6.  SCHVÁLENÍ ODMĚN ZA ROK 2007 A ČINNOST PRO MIKROREGION 
V     MINULÉM FUNKČNÍM OBDOBÍ  

Návrhová komise předložila návrh na udělení odměn při ukončení volebního období 2005-
2007 za činnost v souvislosti se zabezpečením chodu a poradenstvím Mikroregionu Ivančicko 
následovně:

Jméno Výše odměny
Jaroslav Pospíchal 5000
Miloš Musil 5000
Ing. Bohumil Smutný 10000
Jana Helešicová 5000
Peter Pollák 18000
MUDr. Vojtěch Adam 5000
Josef Obršlík 2000
Miloš Dostalý 2000
CELKEM 52000

MUDr. Vojtěch Adam vznesl dotaz na tajemníka, zda-li jsou zajištěny finanční prostředky na 
výplatu navržených odměn. Tajemník Ing. Bohumil Smutný odpověděl, že tyto prostředky 
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byly  vyčleněny  v rozpočtu  Mikroregionu  a  jsou  dále  spolufinancovány  z dotace  JMK na 
činnost poradců Mikroregionu.  Předseda správního výboru Peter Pollák se zeptal, zda-li má 
někdo pozměňující, doplňující nebo jiný návrh. Vzhledem k tomu, že žádné návrhy nebyly, 
nechal předseda o návrhu hlasovat.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

Odměny  při  ukončení  volebního  období  2005-2007  za  činnost  v souvislosti  se 
zabezpečením  chodu  a  poradenstvím  Mikroregionu  Ivančicko  byly  schváleny  dle 
předloženého návrhu.

V 16:38 se dostavil místostarosta obce Neslovice Milan Schneider.

7. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ O PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENSKÝCH OBCÍ

Předseda Peter Pollák představil valné hromadě záměr oslovit ty obce správního obvodu ORP 
Ivančice, které doposud nejsou členy Mikroregionu Ivančicko a mohly by mít případný zájem 
vstoupit do DSO Mikroregion Ivančicko. Těmto obcím by se měl Mikroregion v blízké době 
prezentovat,  přiblížit  svoji  činnost,  aktivity,  vysvětlit  jim  možné  přínosy,  poskytnout 
relevantní podklady a informace a pokusit získat podporu zastupitelů těchto obcí pro případné 
rozhodnutí o jejich vstupu do DSO Mikroregion Ivančicko. Předseda požádal valnou hromadu 
o udělení mandátu k zahájení jednání s těmito obcemi, které by byly posléze výše uvedeným 
způsobem osloveny v zastoupení předsedy správního výboru a tajemníka.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 10 0 0

Valná hromada souhlasí s oslovením a zahájením jednání s těmi obcemi ORP Ivančice, 
které doposud nejsou členy Mikroregion Ivančicko o jejich případném vstupu do tohoto 
dobrovolného svazku obcí. Pověřila předsedu správního výboru a tajemníka k oslovení a 
zahájení jednání s těmito obcemi.

8. SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

Tajemník Ing. Bohumil Smutný seznámil valnou hromadu s návrhem Směrnice o cestovních 
náhradách,  která  upravuje  vysílání  na  pracovní  cesty  a  cestovní  náhrady  včetně  příloh. 
K předloženému  návrhu  proběhla  diskuze,  kde  zástupci  obcí  měli  možnost  vyjádřit  své 
náměty  a  připomínky  k zapracování  do  konečného  návrhu.  Po  vysvětlení  jednotlivých 
připomínek nechal  předseda  o  konečném znění  návrhu  Směrnice  o  cestovních  náhradách 
hlasovat:
   

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 10 0 0

Směrnice o cestovních náhradách včetně příloh byla schválena.

9.  RŮZNÉ  

CYKLOSTEZKA OSLAVANY – IVANČICE
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Mgr.  Miloš  Musil  informoval  o  stavu  zpracování  projektové  dokumentace  a  přípravě 
symbolické projížďky po „oranžové cyklostezce“ Oslavany – Ivančice a zajištění této akce, 
tak  aby  byly  splněny  podmínky  reklamního  plnění  stanovené  Skupinou  ČEZ,  která 
Mikroregionu poskytuje finanční prostředky.

INFOMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAVY AKTUÁLNÍCH PROJEKTŮ

Tajemník informoval přítomné o výběrovém řízení, které proběhlo dne 15.6. 2007 k zajištění 
externího zpracovatele studie k připravenosti Mikroregionu Ivančicko vybudovat jihozápadní 
větev  silniční  sítě  Jihomoravského  kraje.  Komise  doporučila   uzavřít  smlouvu  s firmou 
AGERIS  s.r.o.  prostřednictvím  pověřeného  pracovníka  paní  Ing.  Dragy  Kolářové, 
projektového manažera. Celková výše zakázky bude činit 100.000 Kč, 50% bude hrazeno 
z dotace JMK (účel využití těchto prostředků byl již schválen poslední valné hromadě). Nikdo 
z přítomných neměl žádné připomínky ani další návrhy, proto předseda nechal o tomto bodu 
hlasovat: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 10 0 0

Valná  hromada  souhlasí  s vypracováním  projektu  k připravenosti  Mikroregionu 
Ivančicko  vybudovat  jihozápadní  větev  silniční  sítě  Jihomoravského  kraje  firmou 
AGERIS  s.r.o.,  prostřednictvím  pověřeného  pracovníka  Ing.  Dragy  Kolářové, 
projektového  manažera.  Souhlasí  s celkovou  cena  zakázky  v souladu  s uzavřenou 
smlouvou ve výši 100.000 Kč.

Tajemník  Ing.  Bohumil  Smutný  dále  prezentoval  přítomným  stav  přípravy  účasti 
Mikroregionu na veletrhu REGIONTOUR v roce 2008, záměr vydání propagačních kalendářů 
na rok 2008, průběžné čerpání dotačních prostředků z dotačních titulů JM kraje. Zástupci obcí 
byli  seznámeni  s konečnou  podobou  a  předběžnou  cenou  kalendářů  na  rok  2008  a  byli 
vyzváni k dodání společenských akcí, které se budou konat v jejich obcích. 
Tyto informace vzala valná hromada na vědomí.

VYJÁDŘENÍ PODPORY HEJTMANOVI JMK V     JEDNÁNÍCH O ZACHOVÁNÍ   
VOJENSKÉHO ÚTVARU V     BUČOVICÍCH  

Starosta města Ivančice MUDr. Vojtěch Adam předložil  valné hromadě návrh textu petice 
vyjadřující podporu hejtmanovi Jihomoravského kraje Ing. Stanislavu Juránkovi při jednáních 
s Ministerstvem obrany ČR o zachování vojenského útvaru v Bučovicích. Přítomní zástupci 
obcí měli možnost podpořit tuto petici připojením svého podpisu. Plné znění textu předložené 
petice: 

Vážený  pane  hejtmane,  jménem  Mikroregionu  Ivančicko  Vám  vyjadřujeme  plnou 
podporu  v jednáních  s Ministerstvem  obrany  ČR  o  zachování  vojenského  útvaru  
/záchranného  praporu/  v Bučovicích.  Záchranný  prapor  Bučovice  je  jednou 
z nejvýznamnějších složek integrovaného záchranného systému pro likvidaci následků 
katastrofických situací nejen na území Jihomoravského kraje a oprávněnost a účelnost  
své  existence  prokázal  v minulých  letech  mnohokrát.  Eventuelní  úsporná  opatření  
Armády  ČR  nemohou  být  důvodem  k takové  reorganizaci  činnosti,  která  povede  
k výraznému zhoršení dostupnosti nasazení sil a prostředků armády při řešení krize na  
území JmK.
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K danému tématu proběhla krátká diskuze k objasnění současné situace. Svůj podpis k petici 
poté připojili všichni přítomní zástupci členských obcí Mikroregionu Ivančicko.

9.  ROZPRAVA

Do rozpravy se  přihlásil  místostarosta  obce Neslovice  Milan  Schneider,  který informoval 
přítomné  o  konání  akce  „Zavírání  šoupátek“  pro  děti  a  příznivce  Motosportu,  která  se 
uskuteční  dne  20.  října  2007  a  mohla  by  být  spojena  s akcí  Symbolické  projížďky  po 
„oranžové cyklostezce“ Oslavany-Ivančice, protože se obě akce uskuteční ve stejný den a 
mohly  by  se  tak  vzájemně  podpořit.  Dále  informoval  o  průběhu  a  organizaci,  podpoře 
motosportu a obdobných akcí v obci Neslovice.

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 a všem činnost pro Mikroregion 
v předešlém volebním období. Poté 21. VALNOU HROMADU v 17:20 ukončil.

V Ivančicích dne 27. září 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

- 7 -



U S N E S E N Í
z 21. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
21. zasedání valné hromady se konalo dne 27. září 2007 na MěÚ Ivančice 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 zprávu o činnosti Mikroregionu

3. Zvolila volební a návrhovou komisi ve složení:

MUDr. Vojtěch Adam
Josef Obršlík
Ladislav Veselý

4. Zvolilapředsedu správního výboru: Peter Pollák, nar. 28.4.1947,
bytem Čučice 57

místopředsedu správního výboru: MUDr.Vojtěch Adam, nar.12.9.1950,

bytem Luční 16, Ivančice 

další 3 členy správního výboru: Miloš Dostalý, nar.6.7.1958,

bytem Hlína 122

Mgr. Miloš Musil, nar.14.4.1946,
bytem Příční 4, Oslavany

Josef Obršlík, nar.17.1.1955,

bytem Ketkovice 23

5. zvolila členy revizní komise: Ladislav Veselý, nar. 30.4.1956,

bytem Nová Ves 195

předseda revizní komise

Ing. Miroslav Světlík, nar.25.7.1958,

bytem Moravské Bránice 70

Pavel Kovařík, nar. 9. 5. 1952,

bytem  Mělčany 92
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6. zvolila tajemníka svazku: Ing. Bohumil Smutný, nar.9.12.1978,

bytem Hřbitovní 19, Ivančice

7. Schválila odměny při ukončení volebního období 2005-2007 za činnost v souvislosti se 
zabezpečením  chodu  a  poradenstvím  Mikroregionu  Ivančicko  dle  předloženého 
návrhu.

8. Souhlasila  s oslovením  a  zahájením  jednání  s těmi  obcemi  ORP  Ivančice,  které 
doposud nejsou  členy Mikroregion  Ivančicko o  jejich  případném vstupu do  tohoto 
dobrovolného svazku obcí. Pověřila předsedu správního výboru a tajemníka k oslovení 
a zahájení jednání s těmito obcemi.

9. Schválila směrnici o cestovních náhradách včetně příloh.

10. Souhlasila s vypracováním projektu k připravenosti Mikroregionu Ivančicko vybudovat 
jihozápadní  větev  silniční  sítě  Jihomoravského  kraje  firmou  AGERIS  s.r.o., 
prostřednictvím pověřeného pracovníka Ing. Dragy Kolářové, projektového manažera. 
Souhlasí s celkovou cena zakázky v souladu s uzavřenou smlouvou ve výši 100.000 
Kč.

11. Vzala  na  vědomí  informace  ohledně  průběhu  a  přípravy  aktuálních  projektů,  vč. 
kalendářů na rok 2008.

12. Vyjádřila  podporu  hejtmanovi  Jihomoravského  kraje  Ing.  Stanislavu  Juránkovi  při 
jednáních s Ministerstvem obrany ČR o zachování vojenského útvaru v Bučovicích.

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

hlasování: pro: 10
proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo jednomyslně přijato.

V Ivančicích dne 27. 9. 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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