
Z   Á   P   I   S
z 25. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
konané dne 9. prosince 2008 v 15:30 hod. na MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina. Pan Pavel Fic zastupoval město Oslavany na základě plné 
moci, která je v příloze zápisu.

Omluveni : Karel Zalaba – Dolní Kounice, Ladislav Veselý – Nová Ves, 
Miloš Dostalý – Hlína

Neomluveni : Mgr. Milan Schneider – Neslovice

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu
3) Rozpočtové opatření č. 2/2008
4) Schválení členského příspěvku na rok 2009
5) Rozpočet na rok 2009 a rozpočtový výhled na roky 2010, 2011
6) Ustanovení inventarizační komise
7) Schválení odměn za práci pro Mikroregion v roce 2008
8) Různé 

- Zhodnocení čerpání příspěvků od Skupiny ČEZ v roce 2008
- Projednání možnosti vypořádání majetku Mikroregionu (informační 

tabule, mobiliář) – převod na obce
- Organizační zajištění účasti na veletrhu REGIONTOUR 2009 a schválení 

úhrad souvisejících s účastí
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. 

Slova se ujal tajemník svazku, který přítomným oznámil, že valná hromada obdržela 
písemnou žádost o rozšíření návrhu programu 25. zasedání valné hromady svazku. Jedná se o 
žádost  pana Petera  Polláka o uvolnění  z funkce předsedy správního výboru a člena valné 
hromady k 1.1.2009.

Předsedající nechal o předloženém návrhu hlasovat: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování            7 0 0
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Rozšířený program zasedání byl schválen.

2. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI PANA PETERA POLLÁKA O UVOLNĚNÍ Z FUNKCE

Tajemník svazku nahlas přečetl žádost adresovanou panem Peterem Pollákem valné hromadě 
DSO  Mikroregion  Ivančicko.  Plné  znění  žádosti  je  založeno  jako  příloha  tohoto  zápisu. 
Obsahem textu je žádost pana Petera Polláka o uvolnění z funkce předsedy správního výboru 
a člena valné hromady k 1.1.2009. 

Členové valné hromady otevřeli diskuzi na dané téma. 

V této souvislosti tajemník svazku ing. Smutný  také seznámil valnou hromadu s dopisem od 
obce Čučice Sp. Zn. 022/2008 adresovaným na Mikroregion Ivančicko dne 27.  11.  2008. 
Jedná se  o  oznámení  o  odvolání  starosty obce,  ve kterém místostarosta  obce  Čučice pan 
Martin  Jacko  uvádí,  že  dne  26.11.  2008  na  15.  zasedání  zastupitelstva  obce  Čučice  byl 
starosta Peter Pollák odvolán ze své funkce. Plné znění dopisu je také založeno jako příloha 
tohoto zápisu.

Usnesení:  Valná  hromada  bere  na  vědomí  žádost  pana  Petera  Polláka  o  uvolnění 
z funkce předsedy správního výboru svazku a člena valné hromady k 1.1. 2009.  
Od 1. 1. 2009 pověřuje zastupováním dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko 
místopředsedu správního výboru MUDr.  Vojtěcha Adama do volby nového předsedy 
správního výboru, která proběhne na příští valné hromadě. Další valnou hromadu svolá 
místopředseda svazku.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování            7 0 0

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU
     
Zprávu  o  činnosti  Mikroregionu   přednesl  tajemník  Mikroregionu  ing.  Bohumil  Smutný. 
Zpráva obsahovala činnost svazku od 7.10. 2008 do 9.12.2008.

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2/2008

Předsedající schůze přednesl návrh  rozpočtové opatření č.2/2009 ve výši 200 000,- Kč 
dle přílohy,  které  se  týká  navýšení  rozpočtu o příspěvek poskytnutý od Skupiny ČEZ na 
projekty,  které  Mikroregion  realizoval  v letošním roce.  O  rozpočtovém opatření  č.2/2008 
nechal hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 7 0 0

Rozpočtové opatření č. 2 / 2008 bylo schváleno.
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5. SCHVÁLENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU NA ROK 2009

 Předsedající  schůze  podal  návrh  na  členský  příspěvek  na  rok  2009  ve  výši  15,-
Kč/občana. Výše zůstává stejná jako na rok 2008. Nikdo jiný návrh nepodal. Předseda proto 
nechal o svém návrhu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          7 0 0

Členský příspěvek na rok 2009 byl schválen ve výši 15,- Kč na občana.

6. ROZPOČET NA ROK 2009 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2010, 2011

Tajemník  Mikroregionu  seznámil  přítomné  s návrhem  rozpočtu  a  jeho  podrobnou 
strukturou  na  rok  2009 a  rozpočtovým výhledem na  roky 2010,  2011 dle  přílohy.  Návrh 
rozpočtu všechny členské obce obdržely k vyvěšení dne 20. 11. 2008 na úředních deskách. 
K rozpočtu nevznesl nikdo žádné námitky,  připomínky nebo body na doplnění. Předsedající 
proto nechal o rozpočtu a rozpočtovém výhledu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

Rozpočet Mikroregionu na rok 2008 a rozpočtový výhled na roky 2009, 2010 byl 
schválen.

7. USTANOVENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE 

Tajemník upozornil na nutnost ustanovení inventarizační komise a podal návrh na její složení:
předseda Pavel Kovařík
člen Josef Obršlík
člen Ing. Miroslav Světlík

Jiné návrhy nebyly vzneseny a tak dal předseda o návrhu hlasovat.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 7 0 0

Složení inventarizační komise bylo schváleno.

8.  SCHVÁLENÍ ODMĚN ZA PRÁCI PRO MIKROREGION V     ROCE 2008  

Tajemník předložil návrh na udělení odměn za činnost v souvislosti se zabezpečením chodu a 
poradenstvím Mikroregionu Ivančicko následovně:

Jméno Výše odměny
Jaroslav Pospíchal 2000
Ing. Bohumil Smutný 10000
Jana Helešicová 4000
Peter Pollák 18000
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Pavel Kovařík 2000

MUDr.  Vojtěch Adam požadoval  vysvětlit  výši  odměny panu Peterovi  Pollákovi,  která  je 
vyšší  než  ostatním pracovníkům.  Pan  Peter  Pollák  zdůraznil,  že  celý  rok  používal   svůj 
soukromý  automobil  k pracovním  cestám  v souvislosti  s vykonávanou  činností  pro 
Mikroregion  a  náklady  na  palivo  jsou  daleko  vyšší.  Vzhledem  k tomu,  že  Mikroregion 
nemůže řešit tyto náklady formou cesťáků, je jediný způsob refundace touto cestou.
Předsedající 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 7 0 0

Odměny za činnost v souvislosti se zabezpečením chodu a poradenstvím Mikroregionu 
Ivančicko v roce 2008 byly schváleny dle předloženého návrhu.

9.  RŮZNÉ  

ZHODNOCENÍ ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ OD SKUPINY ČEZ V     ROCE 2008  

Tajemník informoval,  že všechny členské obce dokončily realizaci malých projektů,  které 
byly  finančně  podpořeny  prostřednictvím  Skupiny  ČEZ.  Protokol  o  splnění  veškerého 
reklamního plnění byl mezi Skupinou ČEZ a Mikroregionem řádně uzavřen, a zároveň byla 
vystavena faktura na proplacení celkové částky. Skupina ČEZ do tří týdnů proplatí příspěvek 
Mikroregionu (jde o částku 200.000 Kč), který jej na základě vystavených  faktur poukáže 
členským obcím.  Tajemník sdělil, že možnost čerpat obdobnou výši příspěvků bude i v roce 
2009.

PROJEDNÁNÍ  MOŽNOSTI  VYPOŘÁDÁNÍ  MAJETKU  MIKROREGIONU 
(INFORMAČNÍ TABULE, MOBILIÁŘ) – PŘEVOD NA OBCE

Tajemník sdělil,  že  by bylo vhodné převést  majetek evidovaný v rámci MR Ivančicko na 
členské  obce,  ve  kterých  je  fyzicky  umístěn.  Bylo  nám  to  doporučeno  jednak  v rámci 
přezkumu hospodaření úředníky z KrÚ JMK a také z důvodu údržby majetku a jeho ochrany. 
Jedná se především o mobiliář, informační a turistické tabule apod. O nabytí majetku však 
musí  rozhodnout  zastupitelstva  jednotlivých  obcí.  Proto  se  tajemník  obrátil  na  valnou 
hromadu a požádal hlasovat o návrhu, zda-li se Mikroregion v tomto smyslu může obrátit na 
zastupitelstva jednotlivých obcí s návrhem na převod (nabytí) tohoto majetku do vlastnictví 
obcí, na jejichž území se nachází:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 7 0 0

Valná hromada souhlasí, aby se DSO Mikroregion Ivančicko obrátil na zastupitelstva 
jednotlivých členských obcí s návrhem na převod majetku evidovaného ve vlastnictví 
MR Ivančicko.
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ORGANIZAČNÍ  ZAJIŠTĚNÍ  ÚČASTI  NA  VELETRHU  REGIONTOUR  2009  A 
SCHVÁLENÍ ÚHRAD SOUVISEJÍCÍCH S ÚČASTÍ

Mikroregion  pokračoval  v přípravě  na  18.  mezinárodní  veletrh  cestovního  ruchu 
REGIONTOUR 2009, který se uskuteční 15. – 18. ledna 2009.  O naší účasti rozhodla 24. 
valná hromada a také na základě schválení poslední valnou hromadou byly uhrazeny veškeré 
poplatky za registraci a pronájem plochy.

Tajemník svazku informoval přítomné zástupce obcí, že náklady na zajištění celé expozice na 
veletrhu  cestovního  ruchu  REGIONTOUR 2009 se  budou pohybovat  ve  výši  maximálně 
130.000 Kč dle nabídky předložené Reklamní Agenturou GONG. Podoba expozice a všechny 
další  technické  detaily  zůstávají  stejné  jako  v rámci  expozice  REGIONTOUR  2008 
realizované touto firmou. Další náklady nad rámec výše uvedené částky se v tento moment 
vyčíslit  přesně nedají,  protože se budou odvíjet  od skutečně vynaložených výdajů (platby 
Veletrhům  Brno,  a.s.  za  energie,  vstupenky,  vjezdy,  náklady  vzniklé  v rámci  montáže  a 
demontáže stánku a jiné). Tyto výdaje však bude nutné uhradit dříve, než zasedne příští valná 
hromada, příp. předsednictvo. Valná hromada proto vyslovila souhlas, aby úhrada veškerých 
nákladů souvisejících s organizací veletrhu REGIONTOUR 2009 proběhla a o celkové výši 
byla  následně  informována.  Tajemník  potvrdil,  že  finanční  zdroje  jsou  zajištěny  plně  ze 
schváleného rozpočtu  MR Ivančicko a  členské obce nebudou na  účast  dále  nic  doplácet. 
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné doplňující náměty nebo připomínky, nechal předsedající o 
tomto bodu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 7 0 0

Valná hromada schvaluje předběžnou výši nákladů za zajištění expozice Mikroregionu 
Ivančicko ve výši 130.000 Kč dle nabídky předložené Reklamní Agenturou GONG a 
vyslovuje  souhlas  s úhradou  veškerých  nákladů  souvisejících  s organizací  veletrhu 
cestovního ruchu REGIONTOUR 2009.

Tajemník  dále  vyzval  všechny  zástupce  členských  obcí,  aby  se  aktivně  zapojily  do 
organizační  přípravy  účasti  na  veletrhu  cestovního  ruchu  REGIONTOUR  2009.  Stěžejní 
přípravy proběhnou v 1. pracovním lednovém týdnu. Organizace by měla být zajištěna stejně 
jako v loňském roce, tj. obce poskytnou dle svých možností propagační materiály, tiskoviny, 
sponzorské dary od místních firem, personální i technické zabezpečení. Organizační schůzky 
proběhnou operativně  za  účelem koordinace  přípravy  ve  dnech  před  konáním veletrhu  a 
případné  materiály  od členských obcí  shromáždí  KIC Ivančice.  Materiálně  opět  přislíbily 
významnou  podporu  obce  Nová  Ves,  Mělčany,  Oslavany,  Ivančice.  Co  se  týká  zajištění 
vstupenek,  zástupci  obcí  jsou  srozuměni  s tím,  že  své  požadavky  zašlou  před  zahájením 
veletrhu tajemníkovi, aby mohl požadované množství pro zástupce obcí zajistit, příp. si velká 
města Oslavany a Ivančice zajistí pro své pracovníky a hosty na vlastní náklady. Totéž platí i 
pro malé obce, které nechtějí zatěžovat rozpočet Mikroregionu. 

Valná hromada vzala na vědomí informace o technickém a organizačním zabezpečení 
účasti na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2009.
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10.  ROZPRAVA

V rozpravě se rozpoutala diskuze na téma rezignace předsedy správního výboru svazku k 1. 1. 
2009  z důvodů  uvedených  výše.  Přítomní  zástupci  členských  obcí  vyjádřili  podporu 
odstupujícímu předsedovi a vyslovili přesvědčení, že by bylo vhodné zjistit právní možnosti, 
jak  pana  Petera  Polláka  v práci  pro  svazek  nadále  angažovat.  Byly  vysloveny návrhy,  že 
jednou z možností by byla změna stanov a vytvoření pozice placeného manažera, který by si 
vzal na starosti realizaci projektů a usnadnil by tak práci tajemníkovi svazku. Další návrhy 
byly zamýšleny ve smyslu úprav stanov svazku, aby byla vypuštěna současná podmínka, že 
předsedou svazku musí být starosta resp. místostarosta členské obce. Valná hromada po této 
diskuzi dala za úkol tajemníkovi, aby zjistil v rámci konzultací s právníky všechny možnosti, 
které  by  vedly  k dalšímu  angažování  odstupujícího  předsedy  správního  výboru  svazku 
v rámci DSO Mikroregionu Ivančicko. Vzhledem k tomu, že přítomní zástupci obcí si o tomto 
bodu přáli hlasovat, dal k tomu předsedající prostor.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 7 0 0

Valná  hromada  dává  tajemníkovi  za  úkol  zjistit  možnosti  ohledně  změny  stanov 
dobrovolného svazku a připravit návrhy.

Do rozpravy se dále zapojil starosta Oslavan Vít Aldorf, který přítomným zástupcům obcí 
vysvětloval skutečnosti ohledně záležitostí města Oslavany versus žaloby podnikatele Tomka 
a uváděl na pravou míru rozpoutané mediální kauzy.

Starosta Oslavan Vít Aldorf dále otevřel téma cyklostezky Oslavany – Ivančice a zdůraznil 
nutnost včasné přípravy na čerpání prostředků z evropských fondů pro financování tohoto 
projektu. Dle jeho názoru by za tímto účelem měl Mikroregion Ivančicko pokud možno co 
nejdříve připravit výběrové řízení na zpracovatele žádosti o dotaci a obrátil se v tomto smyslu 
na valnou hromadu a tajemníka, aby byly podniknuty konkrétní kroky.

Do rozpravy se dále zapojil pan Peter Pollák, který sdělil přítomným, že byl požádán zástupci 
města Ivančice, aby se ve dnech 10. – 12. prosince zúčastnil pracovní cesty do družebního 
města  Radovljica  (Slovinsko)  jako  zástupce  a  reprezentant  za  Mikroregion  Ivančicko.  Ve 
městě proběhne slavnostní podpis Dohody o přátelství.  S cestou nevzniknou Mikroregionu 
Ivančicko žádné výdaje, vše je v režii města Ivančice. Valná hromada vzala tuto informaci na 
vědomí,i přesto že nikdo nic nenamítal, přál si  předsedající o tomto bodu nechat hlasovat.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 7 0 0

Valná hromada schvaluje a souhlasí s pracovní cestou pana Petera Polláka, aby se jako 
zástupce  MR  Ivančicko  zúčastnil  ve  dnech  10.  –  12.  12.  2008  pracovní  cesty  do 
Radovljice (Slovinsko) společně se zástupci města Ivančice.

9. USNESENÍ 

Viz příloha. Předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení. Zeptal se, zda má někdo z 
přítomných pozměňující návrh. 

- 6 -



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          7 0 0

Usnesení bylo přijato.

10. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval  odstupující  předseda  přítomným za  účast,  komisím za  práci  a 
všem za důvěru. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední valnou hromadu v roce 2008, 
všem popřál šťastné a klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí do nového roku. 

Poděkoval všem za podporu a pomoc při vzniku DSO Mikroregion Ivančicko a za 
vynikající spolupráci po dobu 5 let. Poté 25. VALNOU HROMADU v 17:30 ukončil.

V Ivančicích dne 9. prosince 2008

Zapsal :                                   zápis ověřil :

...................................... ...........................................
Ing. Bohumil  S M U T N Ý, BA 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 25. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
25. zasedání valné hromady se konalo dne 9. prosince 2008 v zasedací místnosti MěÚ 

Ivančice a zúčastnilo se jej 7 zástupců členských obcí svazku – dle presenční listiny, která je 
nedílnou součástí zápisu. 

Valná hromada:

1. Schválila pozměněný program zasedání.

2. Vzala na vědomí žádost pana Petera Polláka o uvolnění z funkce předsedy správního 

výboru  svazku  a  člena  valné  hromady  k 1.1.  2009.   Od  1.  1.  2009  pověřila 

zastupováním  dobrovolného  svazku  obcí  Mikroregionu  Ivančicko  místopředsedu 

správního  výboru  MUDr.  Vojtěcha  Adama  do  volby  nového  předsedy  správního 

výboru, která proběhne na příští valné hromadě. Další valnou hromadu uložila svolat 

místopředsedovi svazku.

3. Schválila rozpočtové opatření č. 2/2008.

4. Schválila členský příspěvek na rok 2009 ve výši 15 Kč/občana. 

5. Schválila  rozpočet  Mikroregionu na  rok 2009 a  rozpočtový výhled  na  roky 2010, 

2011.

6. Schválila personální složení inventarizační komise.

7. Schválila  odměny za  činnost  v souvislosti  se  zabezpečením chodu a  poradenstvím 

Mikroregionu Ivančicko v roce 2008 dle předloženého návrhu.

8. Souhlasila, aby se DSO Mikroregion Ivančicko obrátil na zastupitelstva jednotlivých 

členských  obcí  s návrhem  na  převod  majetku  evidovaného  ve  vlastnictví  MR 

Ivančicko.

9. Schválila předběžnou výši nákladů za zajištění expozice Mikroregionu Ivančicko ve 

výši  130.000 Kč  dle  nabídky  předložené  Reklamní  Agenturou  GONG a  vyslovila 

souhlas s úhradou veškerých nákladů souvisejících s organizací veletrhu cestovního 

ruchu REGIONTOUR 2009.

10. Vzala  na  vědomí  informace  o  technickém  a  organizačním  zabezpečení  účasti  na 

veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2009.

11. Dala tajemníkovi za úkol zjistit možnosti ohledně změny stanov dobrovolného svazku 

a připravit návrhy.
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12. Schválila a souhlasila s pracovní cestou pana Petera Polláka, aby se jako zástupce MR 

Ivančicko  zúčastnil  ve  dnech  10.  –  12.  12.  2008  pracovní  cesty  do  Radovljice 

(Slovinsko) společně se zástupci města Ivančice.

Při schvalování tohoto usnesení bylo přítomno 7 pověřených zástupců členů svazku.

hlasování: pro: 7
proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo jednomyslně přijato.

V Ivančicích dne 9. 12. 2008

zapsal: ověřil:                               

    

…………………………………..      …………………………………..

  Ing. Bohumil S m u t n ý,  BA                          Peter  P o l l á k

tajemník Mikroregionu Ivančicko  předseda správ.výboru Mikroregionu 
Ivančicko
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