
Z   Á   P   I   S
z 28. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
konané dne 15. prosince 2009 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina
Hosté: Ing. Jitka Vágnerová, Mgr. Miloš Musil
Omluveni : Martin Jacko – Čučice, Jaromír Schoř – Nové Bránice
Neomluveni : -

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu
3) Obnova zeleně členských obcí Mikroregionu 2010– prezentace možností čerpání 

dotací, náměty na projekty
4) Rozpočtové opatření č. 2/2009
5) Schválení členského příspěvku na rok 2010
6) Rozpočet na rok 2010 a rozpočtový výhled na roky 2011, 2012
7) Ustanovení inventarizační komise
8) Zpráva revizní komise
9) Schválení odměn za práci pro Mikroregion v roce 2009
10) Pořízení obecního mobiliáře
11) REGIONTOUR 2010 
12) Různé

- Zhodnocení čerpání příspěvků ČEZ 2009
13) Rozprava
14) Usnesení
15) Závěr

1. ZAHÁJENÍ 

Zahájení  provedl  předseda  správního  výboru  Ladislav  Veselý.  Přivítal  účastníky 
zasedání a přednesl návrh programu. Zeptal se, zda má někdo návrh na pozměnění, doplnění. 
Karel Zalaba navrhnul přesunutí projednání bodu č. 11) REGIONTOUR 2010 na pozici č. 3) 
za bod č. 2) Zpráva o činnosti, vzhledem k tomu, že do 17. hod. musí valnou hromadu opustit.

Předsedající nechal o předloženém programu včetně návrh na změnu 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 1. 7. 2009 do 15. 12. 2009. Zprávu vzala valná hromada 
na vědomí bez výhrad.

3. REGIONTOUR 2010

Mikroregion  se  v posledních  měsících  připravoval  na  19.  mezinárodní  veletrh  cestovního 
ruchu REGIONTOUR 2010, který se uskuteční 14. – 17. ledna 2010. O účasti rozhodla 27. 
valná hromada na základě tohoto rozhodnutí byly také již uhrazeny poplatky za registraci a 
pronájem plochy.

Tajemník svazku informoval přítomné zástupce obcí, že náklady na zajištění celé expozice na 
veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2010 se budou pohybovat ve výši cca. 200.000 Kč 
dle nabídky předložené Reklamní Agenturou GONG. Prezentován byl grafický návrh podoby 
expozice  a  popis  technických  detailů.  Mikroregion  Ivančicko  se  představí  na  veletrhu 
turistických možností v regionech v pořadí již třetím rokem, tentokrát na výstavní ploše P 29. 
Oproti předchozím letům dojde k zvětšení výstavní plochy o 20 m2, z původních 35m2 na 
55m2. Důvodem je skutečnost, že město Dolní Kounice se rozhodlo začlenit pod jednotnou 
prezentaci  Mikroregionu Ivančicko.  Ivančicko tak  bude moci  nabídnout  ještě  atraktivnější 
expozici,  zejména s důrazem na prezentaci vinařů, kteří především působí v dolnokounické 
oblasti.  K danému  bodu  proběhla  diskuze  a  řešení  věcných  otázek  týkajících  se  zejména 
organizačních záležitostí.

Všechny  náklady  spojené  s účastí  na  veletrhu  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 2010 proběhla dle skutečně vynaložených výdajů 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 9 0 0

Valná hromada schvaluje předběžnou výši nákladů za zajištění expozice Mikroregionu 
Ivančicko  dle  nabídky  předložené  Reklamní  Agenturou  GONG  a  vyslovuje  souhlas 
s úhradou veškerých nezbytných nákladů souvisejících s organizací veletrhu cestovního 
ruchu REGIONTOUR 2010, které bude realizovat předseda správního výboru.

Tajemník  dále  vyzval  všechny  zástupce  členských  obcí,  aby  se  aktivně  zapojily  do 
organizační  přípravy  účasti  na  veletrhu  cestovního  ruchu  REGIONTOUR  2010.  Stěžejní 
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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. Náklady jim 
potom budou Mikroregionem přefakturovány. 
     

4. OBNOVA ZELENĚ ČLENSKÝCH OBCÍ MIKROREGIONU IVANČICKO 2010, 
PREZENTACE MOŽNOSTÍ ČERPÁNÍ DOTACÍ, NÁMĚTY NA PROJEKTY

Předseda předal  slovo hostovi  Ing.  Jitce  Vágnerové (zahradní  projektant),  která  seznámila 
zástupce  obcí  s možnostmi  čerpání  dotací  a  možností  zpracování  projektu  tématicky 
zaměřeného obnovu zeleně v členských obcí Mikroregionu. Záměr zrealizovat tento projekt 
v roce 2010 byl na valných hromadách prezentován již dříve. K danému bodu byl dán prostor 
k diskuzi, kdy měli možnost zástupci obcí prezentovat své záměry a ptát se Ing. Vágnerové.

Tajemník svazku navrhnul, aby MR Ivančicko požádal o dotaci z Programu rozvoje venkova 
JMK na  rok  2010,  dotační  titul  DT7  o  dotaci  na  realizaci  tohoto  projektu.  Jako  externí 
poradce a zpracovatel projektové dokumentace se nabízí projektant Ing. Vágnerová, která by 
navštívila osobně všechny obce, zmapovala situaci a zkonzultovala záměry jednotlivých obcí. 
Výstupem  činnosti  Ing.  Vágnerové  by  měla  být  zpracovaná  projektová  dokumentace, 
rozpočet a projektová žádost o dotaci. Činnost Ing. Vágnerové bude financována v případě 
úspěšně  schváleného  projektu  ze  získaných dotačních  prostředků  (náklady na  projektovou 
dokumentaci jsou uznatelným nákladem). Tajemník dále zdůraznil, že v rámci projektu bude 
nezbytné,  aby všechny obce dodaly nejpozději do 10. února 2010 Výpis z listu vlastnictví 
vztahující se k pozemkům, kde se bude projekt realizovat. Pozemek musí být ve vlastnictví 
obce.

Po rozpravě k danému bodu předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

Valná hromada souhlasí se zpracováním projektu „Obnova zeleně členských obcí MR 
Ivančicko“ a předložením žádosti o dotaci z Programu rozvoje JMK DT7 na rok 2010. 
Zpracováním dokumentace pověřuje projektantku Ing. Jitku Vágnerovou.

V 16:50 opustil zasedání Karel Zalaba a počet členů valné hromady tak klesnul na 8.
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5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2009

Předseda  správního  výboru  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.2/2009 nechal hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 0

Rozpočtové opatření č. 2 / 2009 dle přiložené přílohy bylo schváleno.

6. SCHVÁLENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU NA ROK 2010

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

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          8 0 0

Členský příspěvek na rok 2010 byl schválen ve výši 15,- Kč na občana.

7. ROZPOČET NA ROK 2010 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011, 2012

Tajemník  Mikroregionu  seznámil  přítomné  s návrhem  rozpočtu  a  jeho  podrobnou 
strukturou na rok 2010 a  rozpočtovým výhledem na roky 2011,  2012 dle  přílohy.  Návrh 
rozpočtu všechny členské obce obdržely k vyvěšení dne 20. 11. 2009 na úředních deskách. 
K rozpočtu nevznesl  nikdo žádné námitky,   připomínky nebo body na doplnění.  Předseda 
proto nechal o rozpočtu a rozpočtovém výhledu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Rozpočet Mikroregionu na rok 2010 a rozpočtový výhled na roky 2011, 2012 byl 
schválen.

8. USTANOVENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE 

Tajemník upozornil na nutnost ustanovení inventarizační komise a podal návrh na její složení:
předseda Jaroslav Pospíchal
člen Pavel Kovařík
člen Josef Obršlík

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

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 0

Složení inventarizační komise bylo schváleno.

9. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE
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Vzhledem  k tomu,  že  revizní  komise  do  dne  konání  valné  hromady,  tj.  15.  12.  2010 
nezasedala, valná hromada odkládá projednání zprávy. 

10.  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 dle přílohy následovně:

Jméno Výše odměny
Jaroslav Pospíchal 1000
Ing. Bohumil Smutný 8000
Jana Helešicová 3000
Ladislav Veselý 12000
Pavel Kovařík 1000

Odměny  jsou  výrazně  sníženy  oproti  předchozím  rokům z  důvodu  úsporných  opatření  a 
ekonomické krize (viz příloha). Celková výše odměn v roce 2009 činí 25.000 Kč, v roce 2008 
to bylo 36.000 Kč, v roce 2007 - 52.000 Kč a v roce 2006 šlo o 40.000 Kč.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 0

Odměny za činnost v souvislosti se zabezpečením chodu a poradenstvím Mikroregionu 
Ivančicko v roce 2009 byly schváleny dle předloženého návrhu.

11.  POŘÍZENÍ OBECNÍHO MOBILIÁŘE
Mikroregion  Ivančicko  dokončil  realizaci  projektu  „Pořízení  obecního  mobiliáře“.  Cílem 

projektu bylo zlepšení občanské vybavenosti všech 11 členských obcí Mikroregionu 
Ivančicko,  zatraktivnění  a zlepšení  vzhledu obcí. Jednalo se o zakoupení  obecního 
mobiliáře  pro  členské  obce  Mikroregionu  dle  jejich  požadavků.  Mikroregion 
Ivančicko  zajistil  prostřednictvím  externího  dodavatele  firmy  Urbania  s.r.o.  obcím 
drobný dlouhodobý hmotný majetek dle přesně specifikovaných požadavků a potřeb 
každé  členské  obce  (zejména  se  jednalo  o  odpadkové  koše,  bedny  na  posypový 
materiál, žardiniéry, autobusovou zastávku apod.). Externí dodavatel firma Urbania s. 
r.  o.  byla  schválena  na  zasedání  správního  výboru  č.  4/2009  s finančním limitem 
260.000 Kč za celkovou dodávku. Majetek byl poté obcím dodán v měsících listopad 
– prosinec.  Součástí  dodávky byla  doprava majetku  do všech 11 členských obcí a 
případná instalace v místě plnění (podle požadavku jednotlivých obcí, příp. si obce 
zajistily  instalaci  svépomocí).  MR  Ivančicko  obdržel  na  akci  dotaci  z  prostředků 
rozpočtu JMK (Program rozvoje venkova JMK – DT 7) ve výši 131.000,- Kč. 

Celkové  skutečné  výdaje  realizované  akce  budou činit  dle  fakturace  firmy  Urbania  s.r.o. 
259.929,- Kč, čímž bude dodržen požadovaný podíl  spolufinancování  dle  uzavřené 
smlouvy o poskytnutí  dotace z rozpočtu JMK. Vzhledem k tomu, že nejpozději  do 
konce roku 2009 bude nutné uhradit fakturu za poskytnuté plnění firmě Urbania s.r.o. , 
nechal předseda hlasovat o schválení úhrady této částky:

ANO NE ZDRŽELO SE
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Výsledek hlasování 8 0 0

Valná hromada schvaluje úhradu částky ve výši 259.929,- Kč firmě Urbania s.r.o. (se 
sídlem Hlavní 21, Moravany, IČ: 26242826) na základě vystavené faktury za dodávku a 
realizaci předmětu akce „Pořízení obecního mobiliáře“.

12.  RŮZNÉ  

ZHODNOCENÍ ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ OD SKUPINY ČEZ V     ROCE 2009  
Tajemník informoval,  že všechny členské obce dokončily realizaci  malých projektů,  které 
byly  finančně  podpořeny  prostřednictvím  Skupiny  ČEZ.  Protokol  o  splnění  veškerého 
reklamního plnění bude mezi Skupinou ČEZ a Mikroregionem řádně uzavřen po doplnění 
chybějících  podkladů od některých  obcí,  a  zároveň bude vystavena  faktura na proplacení 
celkové částky. Skupina ČEZ poté do tří týdnů proplatí příspěvek Mikroregionu (jde o částku 
200.000 Kč), který jej  na základě vystavených  faktur poukáže těm členským obcím,  kde 
příspěvek zatím ještě proplacen nebyl.   Tajemník sdělil,  že možnost čerpat obdobnou výši 
příspěvků bude i v roce 2010.

13.  ROZPRAVA

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 

9. 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.  

10. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval předseda svazku přítomným za účast, komisím za práci a všem za 
důvěru. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední valnou hromadu v roce 2009, všem popřál 
šťastné a klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí do nového roku. Poté valnou 
hromadu v 17:45 ukončil.

V Ivančicích dne 15. prosince 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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U S N E S E N Í
z 28. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
28. zasedání  valné hromady se konalo dne 15.  prosince 2009 v zasedací  místnosti 

MěÚ Ivančice a zúčastnilo se jej 9 zástupců členských obcí svazku – dle presenční listiny, 
která je nedílnou součástí zápisu. 

Valná hromada:

1. Schválila pozměněný program zasedání.

2. Schválila předběžnou výši nákladů za zajištění expozice Mikroregionu Ivančicko dle 

nabídky  předložené  Reklamní  Agenturou  GONG  a  vyslovuje  souhlas  s úhradou 

veškerých dalších nezbytných nákladů souvisejících s organizací veletrhu cestovního 

ruchu REGIONTOUR 2010, které bude realizovat předseda správního výboru.

3. Souhlasila se zpracováním projektu „Obnova zeleně členských obcí MR Ivančicko“ a 

předložením  žádosti  o  dotaci  z Programu  rozvoje  JMK  DT7  na  rok  2010. 

Zpracováním dokumentace pověřila projektantku Ing. Jitku Vágnerovou.

4. Schválila rozpočtové opatření č. 2/2009.

5. Schválila členský příspěvek na rok 2010 ve výši 15 Kč/občana. 

6. Schválila  rozpočet  Mikroregionu na  rok  2010 a  rozpočtový výhled  na  roky 2011, 

2012.

7. Schválila personální složení inventarizační komise.

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

Mikroregionu Ivančicko v roce 2009 dle předloženého návrhu.

9. Schválila  úhradu  částky  ve  výši  259.929,-  Kč  firmě  Urbania  s.r.o.  (Hlavní  21, 

Moravany,  IČ:  26242826)  na  základě  vystavené  faktury  za  dodávku  a  realizaci 

předmětu akce „Pořízení obecního mobiliáře“.

V Ivančicích dne 15. 12. 2009

zapsal: ověřil:                               

    

…………………………………..      …………………………………..

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

tajemník Mikroregionu Ivančicko  předseda správ.výboru Mikroregionu Ivančicko
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