
Z   Á   P   I   S
z 23. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
konané dne 5. června 2008 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina
Omluveni : Josef Obršlík, Mgr. Milan Schneider
Neomluveni : -

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu
3) Zpráva revizní komise
4) Zpráva inventarizační komise
5) Zpráva o zasedání předsednictva 12. 2. 2008
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007
7) Závěrečný účet Mikroregionu Ivančicko za rok 2007
8) Rozpočtové opatření č.1/2008
9) Schválení smlouvy o poskytování reklamy se Skupinou ČEZ na rok 2008 a 

poskytnutí dotací z reklamních prostředků na malé projekty členských obcí a další 
projekty Mikroregionu

10) Dotace z Programu rozvoje venkova JMK 2008, DT6 (poradenství pro MR 
Ivančicko) a DT7 (podpora rozvoje cestovního ruchu – mapy)

11) Prezentace dokončené studie připravenosti Mikroregionu Ivančicko vybudovat 
jihozápadní větev silniční sítě Jihomoravského kraje v oblasti Ivančicka

12) Účast Mikroregionu na veletrhu cestovního ruchu 
REGIONTOUR 2009

13) Cyklostezka Oslavany – Ivančice
14) Různé

- Oranžový kalendář Mikroregionu na rok 2008
- Mapy Mikroregionu
- Příprava kalendářů na rok 2009

15) Rozprava
16) Usnesení
17) Závěr

1. ZAHÁJENÍ 

Zahájení provedl předseda správního výboru Peter Pollák. Přivítal účastníky a hosty 
zasedání  a  přednesl  návrh  programu.  Zeptal  se,  zda  má  někdo  případně  jiný  návrh  na 
pozměnění, doplnění. Poté nechal o předloženém návrhu hlasovat: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování            9 0 0
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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. 2007 do 5. 6. 2008.

3. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

Tajemník Mikroregionu Ivančicko přednesl obsah zprávy revizní  komise,  která 
provedla  kontrolu  účetních  dokladů  DSO  Mikroregionu  Ivančicko.  Při  kontrole  nebylo 
zjištěno žádných závad a pochybení ve vedeních účetních dokladů. Tato zpráva byla poté 
všem předána k nahlédnutí.

K prezentované zprávě revizní komise nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky 
a tak dal předseda Mikroregionu o zprávě hlasovat.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

Zpráva revizní komise o provedené kontrole za rok 2007 byla schválena.

4. ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Tajemník Mikroregionu Ivančicko přednesl obsah zprávy inventarizační komise, která 
působila ve složení: předseda Kovařík Pavel, členové: Dostalý Miloš a Světlík Miroslav. 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

Zpráva  inventarizační  komise  o  provedené  roční  inventarizaci  majetku  ke  dni 
31.12.2007 byla schválena.

5. ZPRÁVA O ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA SVAZKU DNE 12.2.2008

Tajemník  seznámil  přítomné  s obsahem  zápisu  a  projednanými  body  ze  zasedání 
předsednictva DSO Mikroregion Ivančicko /plné znění zápisu je archivováno samostatně/.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

Zpráva ze zasedání správního výboru dne 12. 2. 2008 byla schválena.
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6. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ SVAZKU ZA ROK 
2007

Tajemník seznámil valnou hromadu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 
za  rok  2007 dobrovolného  svazku obcí  MIKROREGION IVANČICKO.  Při  přezkoumání 
hospodaření svazku nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Celé znění dokumentu bylo všem 
předáno k nahlédnutí.

7. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU ZA ROK 2007 

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 2007. Tento návrh obdržely všechny 
obce s předtihem 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 2007 žádné další dotazy, ani připomínky, 
předseda svazku nechal o návrhu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           9 0 0

Závěrečný účet Mikroregionu Ivančicko za rok 2007 byl schválen.

8. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1/2008

Tajemník  Mikroregionu  seznámil  přítomné  s návrhem  na  Rozpočtové  opatření 
č.1/2008,  které  se  týká  navýšení  schváleného  rozpočtu  MR  Ivančicko  o  částky  uvedené 
v příloze zápisu.

K návrhu neměl nikdo připomínky ani dotazy, předseda svazku nechal proto hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           9 0 0

Rozpočtové  opatření  č.1  bylo  projednáno  a  schváleno  dle  předloženého  návrhu a  je 
přílohou tohoto zápisu.

9. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ RKELAMY SE SKUPINOU ĆEZ NA 
ROK 2008 A POSKYTNUTÍ DOTACÍ Z     REKLAMNÍCH PROSTŘEDKŮ NA MALÉ   
PROJEKTY ČLENSKÝCH OBCÍ A DALŠÍ PROJEKTY MIKROREGIONU

Tajemník Mikroregionu seznámil valnou hromady s obsahem smlouvy o poskytování 
reklamy (evidenční číslo smlouvy: 4100011210) mezi Mikroregionem Ivančicko a společností 
ČEZ  a.s.  Předmětem  smlouvy  je  závazek  MR  Ivančicko  poskytovat  reklamu  propagaci 
Skupiny  ČEZ za  sjednanou smluvní  cenu.  Předsednictvo  na  své  schůzi  12.  2  .2008 dále 
odsouhlasilo,  aby  členské  obce  navrhly  své  vlastní  malé  projekty,  které  budou  z těchto 
prostředků podpořeny. Předkládaní projektů probíhalo do 29.2.2008. Všechny obce navrhly 
své akce, které jsou výčtem uvedeny v této Smlouvě /smlouva je přílohou tohoto zápisu/. Dále 
Mikroregion  Ivančicko  z těchto  prostředků  vydá  propagační  tiskoviny.  Ke  znění  smlouvy 
nebyly žádné připomínky ani návrhy, k záměru využití prostředků byly zodpovězeny dotazy 
ohledně pravidel při plnění reklamního plnění. Předseda poté nechal o návrhu hlasovat: 

- 3 -



ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           9 0 0

Valná hromada schvaluje Smlouvu o poskytování reklamy se Skupinou ČEZ (evidenční 
číslo: 4100011210, dle přílohy), schvaluje záměr použít prostředky získané od Skupiny 
ČEZ na podporu individuálních projektů předložených členskými obcemi (max. výše 
příspěvku  20.000  Kč/obec)  a  všechny  další  ve  smlouvě  uvedené  projekty  a  akce 
organizované Mikroregionem Ivančicko. 

10.  DOTACE Z     PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA JMK 2008, DT6   
(PORADENSTVÍ PRO MR IVANČICKO) A DT7 (PODPORA ROZVOJE 
CESTOVNÍHO RUCHU – MAPY)

Předsednictvo svazku na své schůzi dne 12. 2. 2008 schválilo obsah a podání žádosti o 
dotace z PRV JMK na rok 2008. 

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 30.000 
Kč.  Z vlastních  prostředků Mikroregionu bude  zapotřebí  použít  50% ke  spolufinancování 
dotace, celkové výdaje tedy musí činit minimálně 60.000 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           9 0 0

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

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU (DT7)

Tajemník  informoval  o  schválené  dotaci  z prostředků  Jihomoravského  kraje 
z Programu rozvoje venkova – DT7 – Podpora rozvoje cestovního ruchu ve výši  84.000. 
Z vlastních prostředků Mikroregionu bude zapotřebí použít 30% ke spolufinancování dotace, 
celkové  výdaje  tedy  budou  činit  cca.  130.000  Kč.  Tyto  prostředky  budou  použity  na 
financování  vydání   turisticko-informační  mapy,  v souladu  jak  bylo  uvedeno  v žádosti  o 
dotaci :
  

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           9 0 0

Účel použití dotačních prostředků z titulu DT 7 PRV JMK – „Podpora rozvoje 
cestovního ruchu“ byl schválen.

- 4 -



11.  PREZENTACE DOKONČENÉ STUDIE PŘIPRAVENOSTI MIKROEGIONU 
IVANČICKO VYBUDOVAT JIHOZÁPADNÍ VĚTEV SILNIČNÍ SÍTĚ 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V     OBLASTI IVANČICKA  

Tajemník informoval valnou hromadu o studii, která byla dokončena na konci roku 
2007,  a  byla  financována  z dotačního  titulu  JMK  „Podpora  projektových  manažerů 
mikoregionů  Jihomoravského  kraje  v oblasti  připravenosti  na  využívání  prostředků  ČR a 
EU“. Jedná se o ideovou studii, 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.  Předseda 
správního výboru Peter Pollák dále valnou hromadu podrobněji seznámil s obsahem studie a 
studie  byla  k dispozici  v elektronické  i  tištěné  podobě  k dalšímu  využití  všem  členským 
obcím.

12. ÚČAST MIKROREGIONU NA VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU 
REGIONTOUR 2009

Valná  hromada  zhodnotila  účast  na  veletrhu  cestovního  ruchu  REGIONTOUR  na 
brněnském výstavišti  v lednu 2008 a  projednala  možnost  účasti  na REGIONTOUR 2009. 
Starostové  vyjádřili  své  názory  k danému  tématu.  Tajemník  informoval  o  finančních 
nákladech  na  případnou  účast  v roce  2009  a  připomenul,  že  termín  k podání  závazné 
přihlášky k účasti je stanoven na 15. 9. 2008, dokdy by se mělo sejít alespoň předsednictvo a 
schválit podání této přihlášky.

13. CYKLOSTEZSKA OSLAVANY - IVANČICE

Předsednictvo  svazku  na  své  schůzi  dne  12.  2.  2008  doporučilo  valné  hromadě 
uhrazení částky 163.355 Kč na základě vystavené faktury fy ADOS – Ing. Adolf Jebavý, která 
se týká doplatku za provedené práce při zhotovení projektové dokumentace na cyklostezku. 
Vyšší  náklady  na  projektovou  dokumentaci  byly  způsobeny  zejména  nutností  hledat 
alternativní  trasy  vedení  cyklostezky  po  zamítnutí  původně  navržených  variant  odborem 
životního prostředí v Ivančicích. Nikdo k tomuto návrhu neměl připomínky.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           9 0 0

Valná  hromada  schvaluje  doplatek  ve  výši  163.355,-  Kč  firmě  ADOS  –  Ing.  Adolf 
Jebavý.

14.  RŮZNÉ  

Oranžový kalendář Mikroregionu na rok 2008

Zástupcům členských obcí bylo předáno požadované množství tiskoviny „Oranžový kalendář 
Mikroregionu Ivančicko“,  který byl  zpracován v souladu s podmínkami reklamního plnění 
vůči  Skupině  ČEZ  a  obsahuje  přehled  všech  významných  akcí  v celém  Mikroregionu 
 měsících květen – listopad 2008. Ukázka vydané tiskoviny je přílohou tohoto zápisu. Cena za 
vydání 5000 kusů činila 13.387,50 Kč. Výtisk zajistila reklamní agentura GONG – Ing. Jan 
Příhoda.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           9 0 0
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Valná hromada schvaluje úhradu ve výši 13,387,50 Kč firmě GONG Ing. Jan Příhoda 
za  vydání  tiskoviny  „Oranžový  kalendář  Mikroregionu  Ivančicko  2008“.  Čerpáno 
z příspěvku Skupiny ČEZ.

Mapy Mikroregionu

Tajemník a předseda svazku informovali o záměru zpracovat a vydat mapu cyklo a pěších 
stezek  Mikroregionu  a  informace  o  obcích.  Vydaný  materiál  bude  podpořen  dotací 
Jihomoravského kraje  (viz  schválený bod 10).  Projednána  byla  forma koncepce,  grafické 
řešení a předběžná cena dle předložené nabídky firmou GONG – Ing. Jan Příhoda, která by se 
mohla pohybovat cca. 11 Kč bez DPH za 1 ks výtisku.

Příprava stolních kalendářů na rok 2009

Valná hromada se usnesla, že tématem vydání kalendářů Mikroregionu Ivančicko na rok 2009 
bude  „Život  v obcích“.  Cena  a  návrh  formy  zpracování  bude  předložen  do  příští  valné 
hromady, aby obce mohly závazně objednat množství.

15.  ROZPRAVA

Do  rozpravy  se  přihlásil  Mgr.  Miloš  Musil,  který  navrhnul,  aby  Mikroregion  Ivančicko 
podpořil akci „Propagace – publikace – turistický průvodce Putování jihozápadní Moravou“, 
který bude vydávat pan Martin Sklenář formou dotace od Skupiny ČEZ ve výši 20.000 Kč. 
Publikace  bude  prezentovat  území  Mikroregionu  Ivančicko.  V případě,  že  Skupina  ČEZ 
poskytne prostředky, budou řešeny samostatnou smlouvou a nebudou čerpány na úkor již 
projednaných akcí a finančních prostředků pro ně určených. O tomto záměru nechal předseda 
hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           9 0 0

Valná  hromada  souhlasí  s  podporou  pro  akce  „Propagace  –  publikace  –  turistický 
průvodce Putování jihozápadní Moravou“, který bude vydávat pan Martin Sklenář, ve 
výši 20.000 Kč. Příspěvek bude řešen samostatnou smlouvou se Skupinou ČEZ. 

16. 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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17. ZÁVĚR

Závěrem  poděkoval  předsedající  přítomným  za  účast,  popřál  příjemné  prožití 
nadcházejících  dovolených  a  letních  prázdnin.  Poté  23.  VALNOU  HROMADU  v  17:30 
ukončil.

V Ivančicích dne 5. června 2008

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 23. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
23. zasedání valné hromady se konalo dne 5. června 2008 na Městském úřadu 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 zprávu revizní komise o provedené kontrole za rok 2007.

3. Schválila zprávu inventarizační komise o provedené roční inventarizaci majetku ke 

dni 31.12.2007.

4. Schválila zprávu ze zasedání správního výboru dne 12. 2. 2008.

5. Schválila závěrečný účet Mikroregionu Ivančicko za rok 2007.

6. Vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007.

7. Projednala  a  schválila  rozpočtové  opatření  č.  1/2008  dle  předloženého  návrhu  (je 

přílohou tohoto zápisu).

8. Schválila  Smlouvu  o  poskytování  reklamy  se  Skupinou  ČEZ  (evidenční  číslo: 

4100011210, dle přílohy), schvaluje záměr použít prostředky získané od Skupiny ČEZ 

na  podporu  individuálních  projektů  předložených  členskými  obcemi  (max.  výše 

příspěvku  20.000  Kč/obec)  a  všechny  další  ve  smlouvě  uvedené  projekty  a  akce 

organizované Mikroregionem Ivančicko.

9. Souhlasila  s  účelem  použití  dotačních  prostředků  z titulu  DT  6  PRV  JMK  – 

„Poradenství pro Mikroregion Ivančicko“.

10. Souhlasila s účelem použití dotačních prostředků z titulu DT 7 PRV JMK – „Podpora 

rozvoje cestovního ruchu“.

11. Vzala na vědomí informace o zpracované studii Připravenosti Mikroregionu Ivančicko 

vybudovat Jihozápadní větev silniční sítě JM Kraje v oblasti Ivančicka. 

12. Vzala na vědomí informace o možné účasti na veletrhu Regiontour 2009, termínech a 

způsobu podání závazné přihlášky k účasti.

13. Schválila doplatek ve výši 163.355,- Kč firmě ADOS – Ing. Adolf Jebavý.

14. Schválila úhradu ve výši 13,387,50  Kč firmě GONG Ing. Jan Příhoda  za vydání 

tiskoviny „Oranžový kalendář Mikroregionu Ivančicko 2008“.  Čerpáno z příspěvku 

Skupiny ČEZ.
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15. Vzala na vědomí informace ohledně záměru vydat mapu cyklo a pěších stezek, dále 

stolní kalendáře na rok 2009.

16. Souhlasila  s  podporou  pro  akce  „Propagace  –  publikace  –  turistický  průvodce 

Putování  jihozápadní  Moravou“,  který  bude  vydávat  pan  Martin  Sklenář,  ve  výši 

20.000 Kč. Příspěvek bude řešen samostatnou smlouvou se Skupinou ČEZ.

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 5. 6. 2008

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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