
Z   Á   P   I   S
z 27. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
konané dne 30. června 2009 v 16:00 hod. v zasedací místnosti na OÚ Nová Ves

___________________________________________________________________________

Přítomni : 8 členů valné hromady - viz presenční listina
Omluveni : Ing. Miroslav Světlík (Moravské Bránice), Karel Zalaba (Dolní Kounice) 
Neomluveni : Mgr. Milan Schneider (Neslovice)

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu
3) Zpráva ze zasedání správního výboru 2/2009
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
5) Závěrečný účet Mikroregionu Ivančicko za rok 2008
6) Rozpočtové opatření č.1 / 2009
7) Schválení přijetí a účelu použití dotačních prostředků JMK (DT6, DT7)
8) Akce přeshraniční spolupráce (Slovensko, Stupava) 
9) REGIONTOUR 2010
10) Různé
11) Rozprava
12) Usnesení
13) Závěr

1. ZAHÁJENÍ 

Zahájení  provedl  předseda  správního  výboru  Ladislav  Veselý.  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 10. 03. 2009 do 30. 06. 2009. 

Tajemník  Ing.  Smutný  předložil  dále  návrh  novinového  „Občasníku  Mikroregionu 
Ivančicko“, který má být vydán v červenci v nákladu 8.000 ks a bude distribuován do všech 
domácností Mikroegionu.

Předsedající se zeptal, zda-li má někdo další příspěvek do rozpravy, příp. podnět či 
připomínku k přednesené zprávě o činnosti. Protože se nikdo nepřihlásil, valná hromada vzala 
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zprávu o činnosti  Mikroegionu Ivančicko za období  od 10.  03.  2009 do 30.  06.  2009 na 
vědomí.

3. ZPRÁVA O ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU 2/2009

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 2/2009. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl připomínky, vzala valná hromada 
zprávu o zasedání správního výboru č. 2/2009 na vědomí. 

4. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ SVAZKU ZA ROK 
2008

Tajemník seznámil valnou hromadu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 
za rok 2008 dobrovolného svazku obcí. Při přezkoumání hospodaření svazku nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. Celé znění dokumentu bylo všem předáno k nahlédnutí.

Vzhledem k tomu,  že nikdo z přítomných neměl  k předloženému dokumentu  žádné 
další dotazy, ani připomínky, předseda svazku nechal hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Ivančicko za rok 2008 
byla schválena.

5. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU ZA ROK 2008 

Tajemník Mikroregionu Ing. Bohumil Smutný  informoval, že na základě zákona č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Mikroregion Ivančicko zveřejnil 
návrh na závěrečný účet DSO za rok 2008. Tento návrh obdržely všechny obce s předstihem 
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 2008 žádné další dotazy, ani připomínky, předseda svazku nechal o 
návrhu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Závěrečný účet Mikroregionu Ivančicko za rok 2008 byl schválen.

6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2009

Tajemník  Mikroregionu  seznámil  přítomné  s návrhem  na  Rozpočtové  opatření 
č.1/2009,  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           8 0 0
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Rozpočtové opatření č. 1/2009 bylo projednáno a schváleno dle předloženého návrhu a 
je přílohou tohoto zápisu.

7. SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ A ÚČELU POUŽITÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ JMK 
(DT6, DT 7) 

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 musejí činit  minimálně 60.000 Kč (dle Smlouvy o poskytnutí 
dotace).  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 přijetí a návrhu využití 
těchto prostředků:
  

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada schvaluje přijetí dotačních prostředků z titulu DT 6 PRV JMK – 
„Poradenství pro Mikroregion Ivančicko“ ve výši 30.000 Kč a účel jejich použití.

POŘÍZENÍ OBECNÍHO MOBILIÁŘE MIKROREGIONU IVANČICKO (DT7)

Tajemník  informoval  o  schválené  dotaci  z prostředků  Jihomoravského  kraje 
z Programu  rozvoje  venkova  –  DT7  –  Pořízení  obecního  mobiliáře  Mikroregionu 
Ivančicko ve výši 131.000,- Kč. Z vlastních prostředků Mikroregionu bude zapotřebí použít 
30% ke spolufinancování dotace, celkové výdaje tedy musejí činit minimálně 188.000 Kč (dle 
Smlouvy o poskytnutí dotace). Tyto prostředky budou použity na nákup obecního mobiliáře 
dle požadavku členských obcí, v souladu jak bylo uvedeno v žádosti o dotaci :
  

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada schvaluje přijetí dotačních prostředků z titulu DT 7 PRV JMK – 
„Pořízení obecního mobiliáře Mikroregionu Ivančicko“ ve výši 131.000 Kč a účel jejich 
použití.

8. AKCE PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE (SLOVENSKO, STUPAVA) 
Mikroregion  Ivančicko  za  využití  příspěvku  Skupiny  ČEZ  finančně  podpořil 

Svatogotharské  vinařské  slavnosti  v Dolních  Kounicích.  V rámci  těchto  slavností  zavítala 
návštěva z družebního města na Slovensku ze Stupavy (30 osob). V této souvislosti vznikly 
výdaje  za  pohoštění  a  úhradu  vstupného  na  akci.  Jde  o  částku  3.300,-  Kč  fakturovanou 
hotelem  Vinum  Coeli  Dolní  Kounice  IČO:  26955326  a  částku  8.332,-  Kč  fakturovanou 
městem Dolní Kounice. Akce byla slovenskou stranou velmi kladně hodnocena. Spolupráce 
mezi  Mikroegionem Ivančicko  a  slovenským městem  Stupava  je  rozvíjena  především  za 
účelem  prezentace  a  podpory  rozvoje  cestovního  ruchu  obou  regionů.  Plánujeme,  že 
nejpozději na podzim 2009 všichni starostové členských obcí, příp. jejich zástupci dostanou 
pozvánku navštívit Stupavu osobně. K danému bodu se nikdo dále nevyjadřoval, proto nechal 
předseda hlasovat o návrhu usnesení:
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ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 0

Valná hromada schvaluje částku 3.300,- Kč fakturovanou hotelem Vinum Coeli Dolní 
Kounice IČO: 26955326 a částku 8.332,- Kč fakturovanou městem Dolní Kounice, které 
byly  uhrazeny  v souvislosti  s akcí  přeshraniční  spolupráce  Mikroregion  Ivančicko  – 
Stupava (Slovensko).

9. REGIONTOUR 2010 

Tajemník svazku informoval, že letos obdobně jako v předchozích letech, je zapotřebí 
podat  závaznou  přihlášku  k účasti  na  mezinárodním  veletrhu  cestovním  ruchu 
REGIONTOUR 2010 nejpozději  do 15.  září  2009. Vzhledem k tomu,  že do této  doby se 
s největší  pravděpodobností  další valná hromada konat nebude, je zapotřebí tuto záležitost 
projednat již nyní. Mikroregion Ivančicko se prezentuje na mezinárodním veletrhu cestovního 
ruchu na brněnském výstavišti od roku 2007 a expozice je vždy velmi kladně hodnocena. Pro 
rok 2010 nabídlo město Dolní Kounice přenechání využití své expoziční plochy pro účely 
prezentace  Mikroregionu  Ivančicko.  Jedná  se  o  sousední  plochu  vedle  výstavního  stánku 
Mikroregionu,  kde  se  město  Dolní  Kounice  prezentovalo  v předchozích  letech  zcela 
samostatně. Tajemník upozornil, že s případným převzetím pronájmu této plochy v roce 2010 
jsou však spojeny také vyšší finanční náklady, protože jde o plochu 20 m2 navíc. Náklady na 
pronájem v roce 2009 město Dolní Kounice vyčíslilo na cca. 53.000,- Kč. Obdobnou výši by 
musel uhradit Mikroregion Ivančicko nad rámec nákladů, které byly hrazeny v předchozích 
letech.  Předseda svazku dal prostor k diskuzi k danému bodu, kde zazněly názory,  že tato 
prezentace  je  i  v roce  2010 pro  Mikroregion  Ivančicko,  stejně  jako  v předchozích  letech, 
smysluplná a rozšíření plochy expozice by neměl být problém. Tajemník informoval, že v této 
souvislosti bude nutné přepracování expozice vzhledem k rozšíření, návrhy budou zpracovány 
v průběhu podzimu 2009.  Vzhledem k tomu,  že nebyly  žádné  připomínky,  návrhy či  jiné 
náměty, nechal hlasovat o návrhu usnesení:  

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 0

Valná hromada schvaluje účast Mikroregionu Ivančicko na veletrhu cestovního ruchu 
REGIONTOUR  2010  a  schvaluje,  že  původní  expozice  bude  rozšířena  o  pronájem 
plochy dalších 20 m2 , kde se dříve prezentovalo město Dolní Kounice. 

10. RŮZNÉ

Informace o humanitární pomoci městu Jeseník nad Odrou
Starosta města Ivančice informoval o tom, že zastupitelstvo města Ivančice schválilo finanční 
podporu ve  výši  100.000 Kč městu  Jeseník nad Odrou,  které  bylo  nejvíce  postiženo  tzv. 
bleskovými povodněmi, které ČR v těchto postihly.

Projednání možnosti pořízení alkoholtesteru pro Policii ČR – obvodní oddělení Ivančice
Předseda svazku Ladislav Veselý informoval o schůzce se zástupci Policie ČR, kteří se na 
Mikroregion Ivančicko obrátili s žádostí o zakoupení Alkoholtesteru Dräger s příslušenstvím. 
Na  oplátku  Policie  ČR  nabízí  obcím  Mikroegionu  Ivančicko  spolupráci  při  stanovení 
společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Cena by činila 
cca.  40.000,-  Kč.  Obce,  které  by  měly  zájem  participovat,  by  hradily  svoji  spoluúčast 
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z obecních rozpočtů. K danému návrhu proběhla diskuze, do které se vložilo více zástupců 
členských obcí Mikroregionu Ivančicko. Starosta města Ivančice MUDr. Vojtěch Adam tento 
návrh  plně  podporuje,  naopak  místostarosta  města  Oslavany  Ing.  Svatopluk  Staněk  se 
k danému  návrhu  vyjádřil  odmítavě.  Vzhledem k tomu,  že  k danému  bodu  zazněly  různé 
názory  dalších  zástupců  členských  obcí,  shodli  se  přítomní  o  tomto  návrhu  prozatím 
nehlasovat.  Úkolem  do  příští  valné  hromady  bude  obrátit  se  na  Policii  ČR  s žádostí  o 
upřesnění veškerých informací, včetně konkrétního návrhu Dohody o spolupráci, přesné ceny 
alkoholtesteru  včetně  výčtu  oblastí  a  formy spolupráce  mezi  Policií  ČR a  Mikroegionem 
Ivančicko.

Valná  hromada  vzala  na  vědomí  informace  o  možnosti  pořízení  alkoholtesteru  pro 
Policii ČR – obvodní oddělení Ivančice a ukládá do příští valné hromady zajistit další 
podklady, aby bylo možno o daném návrhu hlasovat.     

Dotazník pro občany MR Ivančicko
Tajemník  Ing.  Smutný  informoval,  že  v souvislosti  s vydáním  Občasníku  Mikroregionu 
Ivančicko bude proveden dotazníkový průzkum, jehož cílem je získat přehled o spokojenosti 
obyvatel  se službami a děním v členských obcích a celém Mikroregionu. Výsledky budou 
zpracovány za pomocí studentů. Plné znění dotazníku je v příloze zápisu.
 
11.  ROZPRAVA

Vzhledem k tomu, že rozprava proběhla v bodě 10) Různé, nikdo další již nepovažoval za 
potřebné se k dalším tématům vyjadřovat. 

12. 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.  

13. ZÁVĚR

Závěrem  poděkoval  předsedající  přítomným  za  účast  a  všem  činnost  pro  Mikroregion 
v předešlém volebním období. Poté 27. VALNOU HROMADU v 17:10 ukončil.

V Nové Vsi dne 30. června 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 27. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
27. zasedání valné hromady se konalo dne 30. června 2009 na OÚ Nová Ves a zúčastnilo se 
jej 8 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 DSO za období  10. 03. 2009 – 30. 06. 2009.
3. Vzala na vědomí zprávu ze zasedání správního výboru (předsednictva) 2/2009.
4. Schválila zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Ivančicko 

za rok 2008.
5. Schválila závěrečný účet Mikroregionu Ivančicko za rok 2008.
6. Projednala a schválila rozpočtové opatření č. 1/2009 dle předloženého návrhu.
7. Schválila přijetí dotačních prostředků z titulu DT 6 PRV JMK – „Poradenství pro 

Mikroregion Ivančicko“ ve výši 30.000 Kč a účel jejich použití.
8. Schválila přijetí dotačních prostředků z titulu DT 7 PRV JMK – „Pořízení obecního 

mobiliáře Mikroregionu Ivančicko“ ve výši 131.000 Kč a účel jejich použití.
9. Schválila částku 3.300,- Kč fakturovanou hotelem Vinum Coeli Dolní Kounice IČO: 

26955326 a částku 8.332,- Kč fakturovanou městem Dolní Kounice, které byly 
uhrazeny v souvislosti s akcí přeshraniční spolupráce Mikroregion Ivančicko – 
Stupava (Slovensko).

10. Schválila účast Mikroregionu Ivančicko na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 
2010 a schválila, že původní expozice bude rozšířena o pronájem plochy dalších 20m2, 
kde se dříve prezentovalo město Dolní Kounice. 

11. Vzala na vědomí informace o možnosti pořízení alkoholtesteru pro Policii ČR – 
obvodní oddělení Ivančice. Uložila do příští valné hromady zajistit další podklady, aby 
bylo možno o daném návrhu hlasovat.

V Nové Vsi dne 30. 6. 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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