
Z   Á   P   I   S
z 26. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
konané dne 10. března 2009 v 09:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : 10 členů valné hromady - viz presenční listina (do 9:30 přítomno 9 členů, po 
příchodu Jaromíra Schoře vzrostl počet členů valné hromady na 10, po 
odchodu MUDr. Adama v 10:25 klesnul opět na 9) 

Omluveni : -
Neomluveni : Mgr. Milan Schneider (Neslovice)
Host: Mgr. Miloš Musil 

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu
3) Zpráva o zasedání předsednictva 1/2009
4) Zpráva inventarizační komise
5) Změna stanov dobrovolného svazku obcí
6) Volba volební a návrhové komise
7) Volba orgánů dobrovolného svazku obcí
8) Rozdělení finančních příspěvků Skupiny ČEZ na malé projekty obcí a projekty 

MR Ivančicko
9) Reklamní plnění pro Skupinu ČEZ – vydání občasníku o kulturním, společenském 

dění obcích a prezentace obcí 
10) Návrh konceptu projektu "Obnova zeleně členských obcí MR Ivančicko"
11) Různé

- Turistický průvodce, putování jihozápadní Moravou - autor Martin 
Sklenář

12) Rozprava
13) Usnesení
14) Závěr

1. ZAHÁJENÍ 

Zahájení  provedl  předsedající  schůze  –  místopředseda  správního  výboru  svazku  MUDr. 
Vojtěch Adam, který byl na posledním zasedání valné hromady pověřen zastupováním svazku 
po rezignaci bývalého předsedy správního výboru. Přivítal účastníky zasedání, konstatoval, že 
zasedání  bylo  řádně  svoláno  v souladu  se  zákonem  o  obcích,  valná  hromada  je 
usnášeníschopná  a  přednesl návrh programu. Zeptal se, zda má někdo návrh na pozměnění, 
doplnění. Vzhledem k tomu, že nikdo nic neměl, 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 10. 12. 2008 do 10. 03. 2009.

Předsedající  schůze  MUDr.  Vojtěch  Adam  dal  po  přednesení  Zprávy  o  činnosti  prostor 
k rozpravě. Do rozpravy se přihlásil starosta obce Nová Ves Ladislav Veselý, který navázal na 
přednesenou  informaci  ohledně  účasti  zástupců  MR  Ivančicko  a  Města  Ivančice  na 
mezinárodním veletrhu SLOVAKIATOUR v Bratislavě na výstavišti Incheba. Zástupci byli 
pozvání  jako  reciproční  návštěva  po  poskytnutí  prostoru  slovenskému  městu  Stupava  na 
výstavě REGIOUNTOUR 2009 na brněnském výstavišti. Ladislav Veselý kladně zhodnotil 
účast na této akci a zdůraznil nutnost přípravy na příští rok.

Předsedající  se  zeptal,  zda-li  má  někdo  další  příspěvek  do  rozpravy,  příp.  podnět  či 
připomínku k přednesené zprávě o činnosti. Vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil, nechal 
o přednesené zprávě o činnosti hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          9 0 0

Zpráva o činnosti DSO za období 10. 12. 2008 – 10. 03. 2009 byla schválena.

3. ZPRÁVA O ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA 1/2009

Tajemník  Ing.  Bohumil  Smutný  konstatoval,  že  Zpráva  o  zasedání  předsednictva  byla 
rozeslána na vědomí všem zástupcům valné hromady v elektronické podobě a členové valné 
hromady byli  se  zprávou seznámeni.  Tajemník z tohoto důvodu rámcově zopakoval obsah 
zápisu  se  stěžejními  projednanými  body  /plné  znění  zápisu  je  archivováno  samostatně/. 
Předsedající  schůze  se  zeptal,  zda-li  jsou  nějaké  připomínky  ke  Zprávě  o  zasedání 
předsednictva 1/2009. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl připomínky, nechal o ní předsedající 
schůze hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

Zpráva ze zasedání správního výboru (předsednictva) 1/2009 byla schválena.

4. ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Tajemník přednesl obsah zprávy inventarizační komise, která působila ve složení: předseda 
Kovařík  Pavel,  členové:  Dostalý  Miloš  a  Josef  Obršlík.  Provedenou  inventurou  nebyly 
zjištěny žádné inventarizační rozdíly nebo nesrovnalosti.

K prezentované zprávě inventarizační komise nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky 
a tak dal předsedající schůze o zápisu o inventuře hlasovat.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0
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Zpráva  inventarizační  komise  o  provedené  roční  inventarizaci  majetku  ke  dni 
31.12.2008 byla schválena.

5. ZMĚNA STANOV DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ

Tajemník Ing. Bohumil Smutný seznámil přítomné s návrhem změny stanov dobrovolného 
svazku obcí. Návrh byl všem předložen v písemné formě v podkladech k zasedání a tajemník 
vysvětloval  důvody navržených změn jednotlivých bodů stanov DSO. Důvodem navržené 
změny stanov je doporučení správního výboru svazku (ze zasedání č. 1/2009), který navrhuje 
zřídit  funkci 2. místopředsedy správního výboru svazku. Všechny změny stanov jsou tedy 
pouze  v tomto  smyslu,  kdy  místo  jednoho  místopředsedy  budou  stanovy  uvádět  dva.  Po 
přednesení návrhu se předsedající zeptal, zda má někdo pozměňující návrh.

Přihlásil se Ing. Svatopluk Staněk, který vznesl připomínku k čl. 12, bod 4, kde je ve větě 
uvedena zjevná nesrovnalost: „Pro činnost a kompetence místopředsedů svazku platí obdobné  
ustavení článku 12 těchto stanov“. Věta se odkazuje na ustanovení  stejného článku (zjevně 
chybně), správně má být uvedeno …. „platí obdobné ustanovení článku 11 těchto stanov“.

Předsedající  poděkoval  za  věcnou připomínku a  navrhnul,  aby byla  zahrnuta  do  změn,  o 
kterých se bude hlasovat.  Zeptal  se, zda-li  má někdo další  připomínky či  návrhy. Protože 
žádné další pozměňující návrhy vzneseny nebyly, navrhnul hlasování o celém návrhu změny 
stanov dle předložené přílohy včetně podnětu předneseném Ing. Svatoplukem Staňkem. 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. 

V 9:30 se dostavil starosta Nových Bránic Jaromír Schoř a počet členů valné hromady tak 
vzrostl na 10.

6. VOLBA VOLEBNÍ A NÁVRHOVÉ KOMISE 

Tajemník Ing.  Smutný zdůraznil,  že  veškeré následující  kroky se musejí  řídit  v souladu s 
Volebním řádem valné hromady dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko, jehož 
kopii v plném znění ve svých podkladových materiálech mají  k dispozici  všichni přítomní 
členové valné hromady. Nejprve je nutné zvolit Volební komisi, která bude řídit celé volby. 
Návrhy členů volební komise dle Volebního řádu předkládá řídící valné hromady. 

Slova  se  ujal  řídící  schůze  MUDr.  Vojtěch  Adam s procedurálním  návrhem.  Volební  řád 
předpokládá, že volební komise bude volena tajným hlasováním, dle stanov je však možné 
veškeré volby provést i veřejně aklamací. Proto vznesl návrh, aby volební a návrhová komise 
byla  zvolena  veřejným  hlasováním  –  aklamací.  Zeptal,  zda-li  má  někdo  jiné  návrhy. 
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl jiný návrh, nechal o svém návrhu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 10 0 0

Valná hromada přijala návrh, že volba volební a návrhové komise proběhne veřejným 
hlasováním – aklamací.
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Poté řídící valné hromady MUDr. Vojtěch Adam předložil návrh na složení volební komise 
seřazený dle příjmení kandidátů:

Dostalý Miloš
Kovařík Pavel
Josef Obršlík

Řídící schůze se zeptal, zda má někdo pozměňující návrh. Žádný jiný návrh vznesen nebyl. 
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 7 0 3

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

Řídící schůze požádal volební a návrhovou komisi, aby se ujala své funkce.

Volební  a  návrhová  komise  ze  svého  středu  do  funkce  předsedy  zvolila  pana  Miloše 
Dostalého. Ten se za volební a návrhovou komisi ujal slova a seznámil přítomné s postupem 
voleb. 

Valná hromada svazku bude na svém 26. zasedání při doplňujících volbách volit tyto 
orgány:

a) Předsedu správního výboru
b) 2. místopředsedu svazku

V případě,  že  do  funkce  2.  místopředsedy  bude  zvolen  kandidát,  který  není  členem 
správního výboru, stane se touto volbou současně i členem správního výboru. V případě, 
že  do funkce 2.  místopředsedy bude zvolen kandidát,  který již  je  členem správního 
výboru,  bude  nutné  provést  ještě  volbu  dalšího člena správního  výboru.  Důvodem je 
rezignace  jednoho  člena  správního  výboru,  pana  Mgr.  Miloše  Musila,  ze  zdravotních 
důvodů. 

V případě, že do funkce předsedy, 2. místopředsedy nebo funkce člena správního výboru 
bude  zvolen  člen  revizní  komise,  bude  nutné  provést  volbu  nového  člena  revizní 
komise. V případě, že do funkce předsedy, 2. místopředsedy nebo funkce člena správního 
výboru bude zvolen předseda revizní komise,  bude nutné provést volbu nového člena 
revizní komise a zvolit nového předsedu revizní komise (toho si posléze volí komise již 
sama ze svých řad).

    a) volba předsedy správního výboru

Volební a návrhová komise valné hromadě navrhla, aby předseda správního výboru svazku 
byl zvolen veřejným hlasováním – aklamací. Byl vznesen dotaz, zda-li má někdo jiný návrh. 
Vzhledem k tomu, že jiný návrh podán nebyl, nechala volební a návrhová komise o tomto 
návrhu hlasovat:
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ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 10 0 0

Valná hromada přijala návrh, že volba předsedy správního výboru svazku proběhne 
veřejným hlasováním – aklamací.

Volební a návrhová komise po krátké poradě navrhla, aby se předsedou správního výboru stal 
pan Ladislav Veselý. Byl vznesen dotaz, zda-li má někdo jiný návrh. Jiné návrhy vzneseny 
nebyly. Volba byla veřejná s následujícím výsledkem :

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 1

Předsedou správního výboru svazku byl zvolen pan Ladislav Veselý.

    b) volba 2. místopředsedy správního výboru

Stejně jako v případě předsedy svazku, volební a návrhová komise valné hromadě navrhla, 
aby 2. místopředseda správního výboru svazku byl zvolen veřejným hlasováním – aklamací. 
Byl vznesen dotaz, zda-li má někdo jiný návrh. Vzhledem k tomu, že jiný návrh podán nebyl, 
nechala volební a návrhová komise o tomto návrhu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 10 0 0

Valná hromada přijala návrh, že volba 2. místopředsedy správního výboru svazku 
proběhne veřejným hlasováním – aklamací.

Volební a návrhová komise po poradě navrhla 2 kandidáty – zástupce města Dolní Kounice 
pana Karla  Zalaby a  zástupce  města  Oslavany pana  Ing.  Svatopluka  Staňka.  Jiné  návrhy 
vzneseny nebyly. Pan Karel Zalaba prohlásil, že se o funkci 2. místopředsedy svazku ucházet 
nehodlá a vzdává se své kandidatury. Vzhledem k tomu, že zůstal jediný kandidát pan Ing. 
Svatopluk Staněk a  návrh na  dalšího  kandidáta  vznesen  nebyl,  nechala  volební  návrhová 
komise o tomto kandidátovi hlasovat:

Volba byla veřejná s následujícím výsledkem :

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 1

2. místopředsedou správního výboru svazku byl zvolen pan Ing. Svatopluk Staněk.

    c) volba člena revizní komise

Volební  a  návrhová  komise  seznámila  valnou  hromadu se  situací,  kdy  se  po  volbě  pana 
Ladislava  Veselého  uvolnilo  místo  člena  revizní  komise.  Pan  Ladislav  Veselý  doposud 
zastával funkci předsedy revizní komise a funkce člena revizní komise a správního výboru 
jsou neslučitelné. Z toho důvodu volební a návrhová komise přistupuje  k doplňující   volbě 
nového člena revizní komise na uvolněné místo.
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Stejně jako v obou předchozích případech, volební a návrhová komise valné hromadě navrhla, 
aby člen revizní komise svazku byl zvolen veřejným hlasováním – aklamací. Byl vznesen 
dotaz, zda-li  má někdo jiný návrh. Vzhledem k tomu, že jiný návrh podán nebyl, nechala 
volební a návrhová komise o tomto návrhu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 10 0 0

Valná hromada přijala návrh, že volba člena revizní komise svazku proběhne veřejným 
hlasováním – aklamací.

Volební a návrhová komise oslovila valnou hromadu, ať jí předloží návrhy kandidátů. Ing. 
Miroslav Světlík podal návrh na kandidáta, pana Martina Jacka. Volební a návrhová komise se 
zeptala,  zda-li  jsou  další  návrhy.  Vzhledem  k tomu,  že  jiný  návrh  podán  nebyl,  nechala 
komise o návrhu tohoto kandidáta hlasovat:

Volba byla veřejná s následujícím výsledkem :

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 2

Do funkce člena revizní komise svazku byl zvolen pan Martin Jacko.

Tajemník upozornil členy revizní komise (pánové Jacko, Kovařík, Světlík) na nutnost volby 
předsedy  revizní  komise  svazku  ze  svých  řad,  která  však  proběhne  až  na  jejich  prvním 
zasedání revizní komise.

Vzhledem k tomu, že touto volbou byly doplňující volby orgánů svazku dokončeny, řídící 
schůze  poděkoval  volební  a  návrhové  komisi  za  její  činnost  a  tajemník  ji  požádal  o 
vyhotovení protokolu o proběhlých volbách, který bude nedílnou součástí tohoto zápisu.

8.  ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ SKUPINY ČEZ NA MALÉ PROJEKTY 
OBCÍ A PROJEKTY MR IVANČICKO

Skupina  ČEZ  poskytne  v letošním  roce  opět  příspěvek  DSO Mikroregionu  Ivančicko  na 
projekty  v rámci  kterých  proběhne  reklamní  plnění,  a  proto  tajemník  již  před  valnou 
hromadou vyzval zástupce obcí, aby si připravili a předkládali malé projekty, které plánují 
zrealizovat ve svých obcích. Každý zástupce obce dostal na této valné hromadě prostor, aby 
ve stručnosti charakterizoval svůj projekt. Vzhledem k tomu, že v době konání valné hromady 
všichni ještě nepředložili své projekty v písemné podobě na formuláři stanoveném k tomuto 
účelu,  vyzval je  tajemník,  aby tak pokud možno co nejdříve učinili.  Všechny projekty se 
stanou součástí objednávky, ve které Skupina ČEZ stanoví také reklamní plnění, a to bude pro 
obce  závazné.  O  povinnostech  z toho  vyplývajících  budou  obce  včas  informovány. 
Objednávku  resp.  smlouvu  se  Skupinou  ČEZ uzavírá  Mikroregion  Ivančicko  za  všechny 
obce. Její definitivní podobu se všemi projekty projedná předsednictvo a pověří podepsáním 
předsedu svazku.

Valná  hromada  vzala  na  vědomí  informace  ohledně  rozdělení  finančních  příspěvků 
Skupiny ČEZ na malé projekty obcí a projekty MR Ivančicko.
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9. REKLAMNÍ PLNĚNÍ PRO SKUPINU ČEZ – VYDÁNÍ OBČASNÍKU 
O KULTURNÍM A SPOLEČNSKÉM DĚNÍ V     OBCÍCH A PREZENTACE OBCÍ   

Tajemník seznámil přítomné členy valné hromady s návrhem projektu prezentace obcí formou 
tištěného  občasníku  v novinovém  formátu  (tzn.  způsob  tisku,  gramáž,  celkové  pojetí 
materiálu),  který  by  byl  distribuován  do  všech  domácností  v Mikroregionu  Ivančicko. 
Záměrem je vydat informační občasník cca. 2krát ročně a jeho financování zajistit z přípěvku 
Skupiny ČEZ. V jarním vydání  by se  tento materiál  zaměřil  na prezentaci nadcházejících 
kulturních,  společenských,  sportovních,  turistických  a  jiných  obdobných  akcí  konaných 
v členských obcí po dobu hlavní sezóny (cca. duben – říjen). Po ukončení této sezóny v říjnu, 
listopadu by  vyšlo  další  vydání  s ohlédnutím za  proběhlými  akcemi  (zhodnocení,  články, 
fotky). 

Výhoda této formy propagace spočívá především: 
- nízké  náklady  na  vydání  (jeden  výtisk  novinové  kvality  vyjde  levněji,  než 

výroba  poměrně  nákladných  propagačních  materiálů  na  křídovém  papíře 
s vysokou gramáží),

- informační kvalita materiálu – více informací, praktické využití
- oslovení všech domácností Mikroregionu
- prezentace Mikroregionu, zvýšení povědomí občanů o činnosti Mikroregionu
- možnost dalšího použití (kulturní akce, distribuce turistům …)
- reklamní plnění pro Skupinu ČEZ

Tajemník  informoval,  že  nechá  zpracovat  cenovou  nabídku,  rozsah  a  podobu  takového 
materiálu. Upřesněn bude muset být ještě náklad vydání. Dále tajemník sdělil, že každá obec 
dostane  v tomto  materiálu  prostor  pro  své  příspěvky,  které  si  již  může  začít  připravovat. 
Zástupci obcí apelovali, aby takový materiál byl pokud možno vydán již v dubnu.

Vzhledem k tomu,  že všichni  byli  s tímto záměrem seznámeni  a  ztotožněni,   předsedající 
schůze MUDr. Vojtěch Adam nechal o návrhu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 10 0 0

Valná hromada schvaluje  vydání novinového občasníku o kulturním a společenském 
dění v obcích a prezentaci obcí touto formou. Veškeré náklady akce budou financovány 
z příspěvku Skupiny ČEZ.

V 10:25 předal MUDr. Vojtěch Adam řízení schůze nově zvolenému předsedovi panu 
Ladislavu Veselému a opustil zasedací místnost. Počet členů valné hromady tak klesnul na 9.

10. NÁVRH KONCEPTU PROJEKTU „OBNOVA ZELENĚ ČLENSKÝCH OBCÍ MR 
IVANČICKO“

Tajemník informoval v návaznosti na podané žádosti o dotace z PRV JMK, že by bylo vhodné 
začít  se  již  nyní zabývat projektovými návrhy na rok 2010. Na zasedání předsednictva č. 
1/2009 byl diskutován jako jeden z možných námětů projekt na obnovu zeleně, resp. výsadbu 
stromů, úpravy malých ploch veřejné zeleně na vybraných místech v obcích. V roce 2009 by 
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nebylo již  možno z časových důvodů takový projekt  zrealizovat,  protože termín podávání 
žádostí Programu rozvoje venkova JMK byl do 15. února a projekt tohoto typu potřebuje být 
řešen z dlouhodobého hlediska, prodiskutován s veřejností a zastupitelstvy členských obcí a 
připraveny veškeré podklady. Ideový záměr tohoto projektu spočívá v tom, že každá obec si 
po  důkladném zvážení  vybere vhodné prostranství,  kde  by se  dala  výsadba  resp.  obnova 
zeleně realizovat (vlastnictví je nutné prokázat výpisem z katastru nemovitostí). V této fázi 
zatím jde pouze o návrh konceptu řešení projektu – tzn. nadefinovat si, co by mělo být cílem a 
záměr z úrovně ideové vize převést do konkrétní podoby, která by byla již řešena projektově. 
Každá obec tedy zcela jistě má místo, kde by se takový projekt dal realizovat (menší park, 
alej,  prostor  kolem  kapličky,  památníku  ..).  Za  pomocí  zdrojů  z dotací  a  příspěvků 
(Jihomoravský kraj, Skupina ČEZ, Mikroregion, nadace …) by se daly dát dohromady již 
prostředky, které by pokryly potřeby obcí v takové míře, aby bylo možno projekt rozběhnout. 
Každá  obec  se  zcela  jistě  nevyhne  spoluúčasti  příp.  se  dá  projekt  rozložit  do  více  let  a 
realizovat potřebné dílčí etapy postupně. 

Tajemník proto vyzval přítomné zástupce obcí, aby se touto myšlenkou začali vážně zabývat 
na úrovni diskuze v rámci obcí, příp. i zastupitelstev, aby Mikroregion v průběhu roku 2009 
mohl  naplánovat  již  konkrétní  kroky,  vč.  např.  oslovení  projektantů,  kteří  by  začali  pro 
jednotlivé členské obce připravovat a řešit konkrétní projekty. 

K tématu proběhla diskuze, ve které se zástupci zabývali konkrétními návrhy vztahujícím se 
k jejich obcím.

Valná hromada vzala na vědomí informace ohledně návrhu konceptu projektu „Obnova 
zeleně členských obcí MR Ivančicko“.

9.  RŮZNÉ  

TURISTICKÝ PRŮVODCE PUTOVÁNÍ JIHOZÁPADNÍ MORAVOU – AUTOR MARTIN 
SKLENÁŘ (dále jen „Turistický průvodce“)

Tajemník Ing. Smutný prezentoval aktuální informace ohledně záměru vydání „Turistického 
průvodce“. Skupina ČEZ se doposud zcela jednoznačně nevyjádřila, zda-li poskytne na tento 
projekt finanční příspěvek nad rámec prostředků, které každoročně čerpá MR Ivančicko. Ing. 
Smutný v tento okamžik žádné konkrétní informace nemá a dále sdělil, že s panem Sklenářem 
byla diskutována i možnost, že by se do projektu zapojilo více Mikroregionů, které by se na 
podpoře projektu podíleli, protože se plánovaná publikace vztahuje k širšímu území, než jen 
Mikroregionu Ivančicko.

V diskuzi  k danému  bodu  zazněly  názory,  že  pokud  Skupina  ČEZ  neposkytne  účelový 
finanční příspěvek na tento projekt, měl by si pan Sklenář akci dále organizovat sám – tzn. 
sám se obrátit  na více mikroregionů, nebo sám žádat  z jiných (dalších) dotačních zdrojů, 
případně vyjednat podporu od Skupiny ČEZ na příští rok. 

Valná hromada vzala na vědomí informace ohledně „Turistického průvodce“, projekt 
nadále podporuje za předpokladu, že Skupina ČEZ Mikroregionu Ivančicko poskytne 
požadovaný finanční příspěvek. V opačném případě doporučuje, aby si celou záležitost 
řešil pan Martin Sklenář sám a zahájil spolupráci s více mikroregiony, příp. počkal na 
příspěvky na další rok.
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9.  ROZPRAVA

Členové valné  hromady poděkovali  Mgr.  Miloši  Musilovi  za  jeho  práci  pro  Mikroregion 
Ivančicko. Mgr. Miloš Musil rezignoval ze všech funkcí ze zdravotních důvodů.

Do rozpravy se zapojil  starosta  Dolních Kounic Karel  Zalaba,  který vyjádřil  názor,  že  je 
zvláštní,  že  na  zasedání  valné  hromady  nebyl  pozván  jako  host  také  bývalý  předseda 
správního výboru MR Ivančicko pan Peter Pollák a navrhnul, aby mu bylo zasláno alespoň 
písemné poděkování za jeho práci pro Mikroregion. Na tento námět reagovali nově zvolený 
předseda správního výboru p. Veselý a tajemník Ing. Smutný, že to považují za samozřejmost 
a dopis zašlou. 

Bývalý místostarosta Oslavan Mgr. Miloš Musil apeloval, aby co nejdříve proběhla schůzka 
mezi městy  Ivančice a Oslavany za účelem řešení cyklostezky Oslavany-Ivančice a stihnutí 
podzimního termínu dotačních výzev. 

10. USNESENÍ 

Viz  příloha.  Předseda  správního  výboru  Ladislav  Veselý  požádal  tajemníka  svazku,  aby 
seznámil přítomné s výpisem usnesení, hlasitým přečtením všech bodů usnesení. Zeptal se, 
zda má někdo z přítomných připomínky. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky, ani další 
návrhy nebyly a valná hromada hlasovala průběžně o všech jednotlivých bodech usnesení, 
bylo tímto usnesení přijato.  

11. ZÁVĚR

Závěrem  poděkoval  předsedající  přítomným  za  účast  a  všem  činnost  pro  Mikroregion 
v předešlém volebním období. Poté 26. VALNOU HROMADU v 10:50 ukončil.

V Ivančicích dne 10. března 2009

Zapsal :                                   zápis ověřil :

...................................... ...........................................
Ing. Bohumil  S M U T N Ý Ladislav  V E S E L Ý 
tajemník svazku předseda správního výboru

svazku
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V Ý P I S   P Ř I J A T Ý CH  U S N E S E N Í
z 26. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
26. zasedání valné hromady se konalo dne 10. BŘEZNA 2009 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. Schválila zprávu o činnosti DSO za období 10. 12. 2008 – 10. 03. 2009.

3. Schválila zprávu ze zasedání správního výboru (předsednictva) 1/2009.

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

dni 31.12.2008.

5. Schválila změnu stanov dobrovolného svazku obcí dle předloženého návrhu.

6. Zvolila veřejným hlasováním volební a návrhovou komisi ve složení:

Dostalý Miloš

Kovařík Pavel

Josef Obršlík

7. Zvolila veřejným hlasováním - aklamací:

předsedu správního výboru: Ladislav Veselý, nar. 30.4.1956,

bytem Nová Ves 195

2. místopředsedu správního výboru: Ing. Svatopluk Staněk, nar. 20.5.1966,

bytem Hlavní 18, Oslavany 

člena revizní komise: Martin Jacko, nar. 6. 6. 1973,

bytem Čučice 168

8. Vzala na vědomí informace ohledně rozdělení finančních příspěvků Skupiny ČEZ na 

malé projekty obcí a projekty MR Ivančicko.
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9. Schválila vydání novinového občasníku o kulturním a společenském dění v obcích a 

prezentaci obcí touto formou. Veškeré náklady akce budou financovány z příspěvku 

Skupiny ČEZ.

10. Vzala  na  vědomí  informace  ohledně  návrhu  konceptu  projektu  „Obnova  zeleně 

členských obcí MR Ivančicko“.

11. Vzala  na  vědomí  informace  ohledně  „Turistického  průvodce“,  projekt  nadále 

podporuje  za  předpokladu,  že  Skupina  ČEZ  Mikroregionu  Ivančicko  poskytne 

požadovaný  finanční  příspěvek.  V opačném  případě  doporučuje,  aby  si  celou 

záležitost řešil pan Martin Sklenář sám a zahájil spolupráci s více mikroregiony, příp. 

počkal na příspěvky na další rok.

V Ivančicích dne 10. 3. 2009

zapsal: ověřil:                               

    

…………………………………..      …………………………………..

        Ing. Bohumil S m u t n ý    Ladislav  V E S E L Ý

tajemník Mikroregionu Ivančicko  předseda správ.výboru Mikroregionu 
Ivančicko
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