
Z   Á   P   I   S
z 24. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
konané dne 7. října 2008 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Hlína

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina
Omluveni : Ladislav Veselý – Nová Ves, Jaromír Schoř – Nové Bránice
Neomluveni : Mgr. Milan Schneider – Neslovice

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu
3) Zpráva o zasedání předsednictva dne 7. 8. 2008
4) Turistické mapy Mikroregionu Ivančicko, poskytnutí mapových podkladů obcím
5) Smlouva o dílo k akci „Propagace publikace – turistický průvodce Putování 

Jihozápadní Moravou“
6) REGIONTOUR 2009
7) Různé

- Objednávka stolních kalendářů na rok 2009
- Výtisk malých propagačních kalendáříků
- Cyklostezka Oslavany – Ivančice

8) Rozprava
9) Usnesení
10) 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            8 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 5. 6. 2008 do 7. 10. 2008.
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3. ZPRÁVA O ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA DNE 7.8.2008 

Tajemník  seznámil  přítomné  s obsahem  zápisu  a  projednanými  body  ze  zasedání 
předsednictva DSO Mikroregion Ivančicko /plné znění zápisu je archivováno samostatně/. 
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl připomínky, nechal o ní předseda svazku hlasovat.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 0

Zpráva ze zasedání správního výboru dne 7. 8. 2008 byla schválena.

4. TURISTICKÉ MAPY MIKROREGIONU IVANČICKO, POSKYTNUTÍ 
MAPOVÝCH PODKLADŮ

Předseda správního výboru informoval, že ve spolupráci se všemi členskými obcemi byly 
přes  léto  zpracovávány  textové  a  grafické  podklady  pro  vytištění  mapového  průvodce 
s informacemi o obcích Mikroregionu. Dle schváleného záměru bylo vytištěno celkem 15.000 
ks, které budou rozděleny mezi členské obce a Mikroregion si přiměřené množství ponechá 
na prezentaci v rámci REGIONTOUR 2009 a dalších propagačních možností v budoucnu.

MR Ivančicko obdržel na tuto akci dotaci z prostředků rozpočtu JMK ve výši 84 000,- Kč. 
Celkové výdaje realizované akce budou činit 130 305,- Kč, čímž bude dodržen požadovaný 
podíl spolufinancování dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. Dodavatel 
služeb Agentura GONG, Ing. Jan Příhoda (IČO: 440 71 990) vystaví za poskytnuté služby 
Mikroregionu Ivančicko na základě uzavřené smlouvy fakturu ve výši 130.305,- Kč. Předseda 
správního výboru nechal hlasovat o úhradě této částky:

  
ANO NE ZDRŽELO SE

Výsledek hlasování           8 0 0

Úhrada částky ve výši  130.305,-  Kč firmě Agentura GONG, Ing. Jan Příhoda (IČO: 
44071990) za poskytnuté služby zpracování a vytištění 15.000 ks turistických map byla 
schválena.

Tajemník přednesl návrh na rozdělení turistických map mezi členské obce dle jejich velikosti 
a  turistického  významu.  Obce  obdrží  k dispozici  mapy  zdarma.  Mikroregion  si  ponechá 
rezervu  pro  prezentační  účely  na  veletrhu  cestovního  ruchu  a  při  jiných  významných 
událostech.  K návrhu  neměl  nikdo  žádné  připomínky,  předseda  proto  nechal  o  způsobu 
rozdělení map hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Návrh  na  bezplatné  rozdělení  15.000  ks  vytištěných  map  mezi  členské  obce  a  pro 
propagační účely Mikroregionu byl schválen. 

Tajemník  dále  přednesl,  že  je  možnost  využít  mapový  podklad  v elektronické  podobě. 
Autorská práva vlastní MR Ivančicko. Pokud bude některá členská obec potřebovat využít 
tento  podklad  pro  své  potřeby,  měl  by  Mikroregion  zdarma  tuto  možnost  poskytnout. 
Předseda nechal o návrhu hlasovat:
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ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

MR Ivančicko souhlasí s bezplatným poskytnutím elektronického mapového podkladu 
turistické mapy pro využití a potřeby členských obcí.

5.  SMLOUVA O DÍLO K     AKCI „PROPAGACE PUBLIKACE – TURISTICKÝ   
PRŮVODCE PUTOVÁNÍ JIHOZÁPADNÍ MORAVOU“

Tajemník informoval, že předsednictvo na své schůzi č. 2/2008 doporučilo valné hromadě 
uzavřít  smlouvu mezi Mikroregionem Ivančicko a panem Martinem Sklenářem (vydavatel 
publikace  „Turistický  průvodce  putovaní  Jihozápadní  Moravou“),  kde  budou  definovány 
všechny  podmínky  použití  prostředků  a  další  podmínky.  Skupina  ČEZ  poskytne  MR 
Ivančicko příspěvek 20.000 Kč, který bude na základě právě této Smlouvy o dílo, poskytnut 
panu Sklenáři  v případě  splnění  požadovaného reklamního plnění.  Návrh  smlouvy  o  dílo 
dodaný panem Sklenářem bylo nutné upravit o větu  „V případě nesplnění rozsahu reklamy 
uvedeného v této objednávce dodavatelem zanikne nárok na vyplacení autorského honoráře  
v plné výši.“. K návrhu upraveného znění Smlouvy o dílo nebyly žádné další připomínky, ani 
náměty, proto nechal předseda o tomto bodu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada schvaluje smlouvu o dílo k akci „Propagace publikace - Turistický 
průvodce putovaní Jihozápadní Moravou“ mezi MR Ivančicko a panem Martinem 
Sklenářem v upraveném znění předloženém tajemníkem svazku.

6.  REGIONTOUR 2009 

Předseda správního výboru informoval,  že se předsednictvo na své schůzi dne 7. 8.  2008 
usneslo na podání přihlášky na veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2009 konaný ve 
dnech 15. – 18.1.2009 na výstavišti v Brně a vzalo na vědomí předběžné cenové podmínky. 
Tento  krok  předsednictvo  učinilo  v souladu  a  na  základě  projednání  účasti  na  veletrhu 
REGIONTOUR 2009 na poslední schůzi valné hromady. Přihláška musela být dle pravidel 
BVV podána nejpozději k 15. 9. 2008. K tomu, aby naše registrace byla provedena, bude nyní 
zapotřebí uhradit první zálohové faktury Veletrhům Brno, a.s. Předseda proto nechal nejprve 
hlasovat, zda-li jsou všichni srozuměni s účastí MR Ivančicko na veletrhu cestovního ruchu 
REGIONTOUR 2009 a berou na vědomí předběžné cenové podmínky. Nikdo k tomuto bodu 
neměl žádné další připomínky, ani náměty, proto předseda nechal o návrhu hlasovat:
  

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada schválila účast MR Ivančicko na veletrhu cestovního ruchu 
REGIONTOUR 2009 konaném ve dnech 15. – 18.1. 2009 a současně vzala na vědomí 
předběžné cenové podmínky související s naší účastí.

Tajemník svazku v návaznosti na výše uvedenou záležitost informoval, že je zapotřebí uhradit 
nejdříve zálohovou fakturu ve výši 73.500 (požadovaná výstavní plocha) + 3.000 (registrační 
poplatek) – ceny bez DPH firmě Veletrhy Brno a.s. Předseda nechal o úhradě částky hlasovat.
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ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada schvaluje úhradu částek za požadovanou výstavní plochu a registrační 
poplatek Veletrhům Brno, a.s. ve výši 76.500,- Kč + 19% DPH.

7.  RŮZNÉ  

OBJEDNÁVKA STOLNÍCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2009

Se záměrem vydat kalendáře na rok 2009 byly obce seznámeny již  na předchozích valných 
hromadách,  předsednictvo  dále  tento  záměr  dále  projednalo  dne  7.8.  2009  na  základě 
předběžné nabídky. Zástupci obcí na zasedání valné hromady vyplnili formulář, jaké množství 
stolních kalendářů na rok 2009 se zavazují pro svoji obec odebrat. Předseda informoval, že 
konečná  cena  za  jeden  stolní  kalendář  bude  činit  33,65  Kč  vč.  DPH.  Členské  obce  si 
objednaly celkem 3.480 ks kalendářů (dle závazně vyplněné objednávky), MR Ivančicko na 
prezentaci  520 ks  na  dokrytí  vydání  do  výše  celkového nákladu 4.000 ks.  Celková  cena 
výtisku 4.000 ks kalendářů bude  činit  dle  nabídky vydavatele  Agentury GONG, Ing.  Jan 
Příhoda (IČO: 440 71 990) - 134.590,- Kč. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl připomínky, o 
tomto návrhu nechal předseda svazku hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada schvaluje závaznou objednávku a následnou úhradu faktury za nákup 
celkem  4.000  ks  stolních  kalendářů  s tématikou  obcí  MR  Ivančicko  v celkové  ceně 
134.590,- Kč dle předložené nabídky od firmy Agentura GONG, Ing. Jan Příhoda (IČO: 
440 71 990).  

VÝTISK MALÝCH PROPAGAČNÍCH KALENDÁŘÍKŮ NA ROK 2009

Předseda  svazku  prezentoval  nabídku  PHDr.  Jana  Suchardy  na  zajištění  výroby  malých 
propagačních kalendáříků pro MR Ivančicko. Zhotoveny budou 2 verze – 2000 ks první motiv 
s kalendáriem na rok 2009 a 1000 ks druhý motiv s kontakty na členské obce. Celková cena 
bude činit 5.590,- Kč vč. DPH. Nikdo neměl žádné výhrady, proto nechal předseda o této 
nabídce hlasovat: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada schvaluje výrobu a nákup 3.000 ks kalendáříků s 2 motivy od PHDr. 
Jana Suchardy dle předložené nabídky v celkové ceně 5.590,- Kč.

CYKLOSTEZKA OSLAVANY – IVANČICE

Tajemník  seznámil  valnou  hromadu  s přijatou  fakturou  od  firmy  MOTOMA  s.r.o.  za 
provedené služby – „CYKLOSTEZKA OSLAVANY-IVANČICE - trvalé odnětí ZPF v k.ú. 
Oslavany, Letkovice a Ivančice – změna druhu pozemku“ ve výši 2.745 Kč. Předseda nechal 
hlasovat o úhradě faktury:
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ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada schvaluje proplacení faktury firmě MOTOMA s.r.o. ve výši 2.745,- Kč 
za provedené služby „CYKLOSTEZKA OSLAVANY-IVANČICE -  trvalé odnětí  ZPF 
v k.ú. Oslavany, Letkovice a Ivančice – změna druhu pozemku“.

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           8 0 0

Usnesení bylo přijato.

10. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast. Poté 24. VALNOU HROMADU 
v 17:20 ukončil.

Na Hlíně, dne 7. října 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 24. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
24. zasedání valné hromady se konalo dne 7. října 2008 na obecním úřadě Hlína a 

zúčastnilo se jej 8 zástupců členských obcí svazku – dle presenční listiny, která je nedílnou 
součástí zápisu. 

Valná hromada:

1. Schválila program zasedání.

2. Schválila zprávu ze zasedání správního výboru dne 7. 8. 2008.

3. Schválila úhradu částky ve výši 130.305,- Kč firmě Agentura GONG, Ing. Jan Příhoda 

(IČO: 44071990) za poskytnuté služby zpracování a vytištění 15.000 ks turistických 

map.

4. Schválila návrh na bezplatné rozdělení 15.000 ks vytištěných map mezi členské obce a 

pro propagační účely Mikroregionu.

5. Souhlasila s bezplatným poskytnutím elektronického mapového podkladu turistické 

mapy pro využití a potřeby členských obcí.

6. Schválila smlouvu o dílo k akci „Propagace publikace - Turistický průvodce putovaní 

Jihozápadní Moravou“ mezi MR Ivančicko a panem Martinem Sklenářem 

v upraveném znění předloženém tajemníkem svazku.

7. Schválila účast MR Ivančicko na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2009 

konaném ve dnech 15. – 18.1. 2009 a současně vzala na vědomí předběžné cenové 

podmínky související s naší účastí.

8. Schválila úhradu částek za požadovanou výstavní plochu a registrační poplatek 

Veletrhům Brno, a.s. ve výši 76.500,- Kč + 19% DPH.

9. Schválila závaznou objednávku a následnou úhradu faktury za nákup celkem 4.000 ks 

stolních kalendářů s tématikou obcí MR Ivančicko v celkové ceně 134.590,- Kč dle 

předložené nabídky od firmy Agentura GONG, Ing. Jan Příhoda (IČO: 440 71 990).

10. Schválila výrobu a nákup 3.000 ks kalendáříků s 2 motivy od PHDr. Jana Suchardy 

dle předložené nabídky v celkové ceně 5.590,- Kč.

11. Schválila proplacení faktury firmě MOTOMA s.r.o. ve výši 2.745,- Kč za provedené 

služby „CYKLOSTEZKA OSLAVANY-IVANČICE - trvalé odnětí ZPF v k.ú. 

Oslavany, Letkovice a Ivančice – změna druhu pozemku“.
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Při schvalování tohoto usnesení bylo přítomno 8 pověřených zástupců členů svazku.

hlasování: pro: 8
proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo jednomyslně přijato.

Na Hlíně, dne 7. 10. 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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