
Z   Á   P   I   S
z 29. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
konané dne 20. dubna 2010 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina
Hosté: Jiří Henčl, zástupce firmy Autocredit
Omluveni : Martin Jacko – Čučice, Karel Zalaba – Dolní Kounice, Svatopluk Staněk – 

Oslavany, Karel Kuča - Neslovice
Neomluveni : -

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Prezentace opravy silnic zástupci firmy Autocredit 
3) Zpráva o činnosti Mikroregionu
4) Zpráva inventarizační komise
5) Rozdělení finančních příspěvků Skupiny ČEZ na malé projekty obcí a projekty 

MR Ivančicko
6) Realizace projektu „Obnova zeleně členských obcí MR Ivančicko“
7) Reklamní plnění pro Skupinu ČEZ – vydání občasníku o kulturním, společenském 

dění obcích a prezentace obcí 
8) Různé

- Zhodnocení prezentace MR Ivančicko na veletrzích cestovního ruchu 
REGIONTOUR a SLOVAKIATOUR 2010

- Svatogotharské vinařské slavnosti
9) Rozprava
10) Usnesení
11) 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. 

Vzhledem k tomu, že nikdo nic neměl,  nechal o předloženém návrhu programu hlasovat: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování            7 0 0

Program zasedání byl schválen.
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2. PREZENTACE OPRAVY SILNIC ZÁSTUPCI FIRMY AUTOCREDIT
     
Jiří  Henčl,  zástupce  firmy  Autocredit  prezentoval  zástupcům  obcí  nové  technologie  a 
možnosti jejich využití pro obce. Na závěr prezentace byly zodpovězeny technické dotazy.  

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU
     
Zprávu  o  činnosti  Mikroregionu   přednesl  tajemník  Mikroregionu  ing.  Bohumil  Smutný. 
Zpráva  obsahovala  činnost  svazku od 15.  12.  2009 do 20.  04.  2010.  Zprávu vzala  valná 
hromada na vědomí bez výhrad.

4. ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Tajemník přednesl obsah zprávy inventarizační komise, která působila ve složení: předseda 
Jaroslav Pospíchal, členové: Pavel Kovařík 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 7 0 0

Zpráva  inventarizační  komise  o  provedené  roční  inventarizaci  majetku  ke  dni 
31.12.2009 byla schválena.
     

5. ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ SKUPINY ĆEZ NA MALÉ 
PROJEKTY OBCÍ A PROJEKTY MR IVANČICKO

Tajemník prezentoval informace týkající se výše příspěvků pro MR Ivančicko od Skupiny 
ČEZ na rok 2010, které činí celkem 450.000,- Kč, tedy o 50.000 Kč méně, než v předchozím 
roce. Mikroregion Ivančicko použije tento příspěvek na spolufinancování projektu „Obnova 
zeleně členských obcí MR Ivančicko“, který byl schválen na poslední valné hromadě. Dále je 
v plánu financovat vydání tiskovin za účelem prezentace a propagace MR Ivančicko. Také 
budou podpořeny individuální malé projekty obcí, stejně jako v předchozích letech. Možnost 
čerpat příspěvek na základě smluvního reklamního plnění mají všechny obce s výjimkou měst 
Ivančice  a  Oslavany,  které  dostávají  příspěvky  od  Skupiny  ČEZ  napřímo.  Vzhledem  ke 
snížení  částky  příspěvku  o  50.000,-  je  navrženo,  aby  každá  obec  měla  možnost  čerpat 
příspěvek ve výši 15.000,- Kč (v předchozích letech činila tato částka 20.000.- Kč). K danému 
bodu  proběhla  diskuze  a  přítomní  starostové  prezentovali  své  projekty,  na  které  hodlají 
příspěvek použít.
O tomto bodu nechal předseda hlasovat: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 7 0 0

Valná hromada schvaluje přijetí příspěvku 450.000,-  Kč  od Skupiny ČEZ a rozdělení 
na projekty MR Ivančicko a příspěvky pro obce, ve výši 15.000,- Kč/obec na malé 
projekty. Pověřuje předsedu správního výboru Ladislava Veselého k uzavření 
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objednávky na reklamu a propagaci Skupiny ČEZ jako partnera akcí v Mikroregionu 
Ivančicko dle návrhu v příloze.

6. REALIZACE PROJEKTU „OBNOVA ZELENĚ ČLENSKÝCH OBCÍ MR 
IVANČICKO“

Tajemník  svazku  seznámil  přítomné  s celkovým  rozpočtem  tohoto  projektu,  který  dle 
rekapitulace činí 441.394,- Kč na základě vypracování  od projektantky Ing. Jitky Vágnerové. 
Projekt bude spolufinancován dotací z Programu rozvoje venkova JMK a příspěvku Skupiny 
ČEZ.  Projektovaná  cena  však  může  být  snížena  výběrovým  řízením  na  dodavatele 
/zpracovatele/. Dále byl prezentován předběžný časový harmonogram akce. 
Většina stromů se bude vysazovat v podzimním období – konec října a listopad 2010 – lepší 
ujímavost  stromů  při  podzimní  výsadbě  (v  zimě  je  více  vlhko,  stromy  lépe  zakoření), 
výjimkou je dodávka lip  do Mělčan,  kde je potřeba už z  jara upravit  celou alej  tak,  aby 
fungovala – nemůžeme tam nechat přes celou sezonu stávající suché stromky. Výsadby keřů 
mohou probíhat po celou sezonu, možné sázet buď v květnu, nebo přes prázdniny.  Ideální 
výsadba pak v měsících srpen, září Výsevy trávníků buď do poloviny května, nebo lépe od 
poloviny  srpna  do  konce  září  (vhodnější  termín  kvůli  vyšším  přirozeným srážkám,  lepší 
ujímavost  trávníku).  Návrh  ošetření  stromů  v  Čučicích  proběhne  během  června  nebo 
července, následně se pak určí nejvhodnější termín ošetření, a to buď ještě ve vegetaci (do 
konce prázdnin), nebo v období vegetačního klidu – listopad, prosinec.
Stěžejním obdobím realizace by tedy měl být konec srpna 2010 a počátek listopadu 2010.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl dotazy a podněty k tomuto bodu, nechal předseda hlasovat 
o návrhu usnesení.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 7 0 0

Valná  hromada  schvaluje  realizaci  projektu  „Obnova  zeleně  členských  obcí  MR 
Ivančicko“, celkovou výši výdajů projektu a pověřuje tajemníka Ing. Smutného, aby 
vypsal výběrové řízení na zpracovatele akce.

7. REKLAMNÍ PLNĚNÍ PRO SKUPINU ĆEZ – VYDÁNÍ OBČASNÍKU O 
KUTLURNÍM, SPOLEČENSKÉM DĚNÍ OCBÍCH A PREZENTACE OBCÍ

Tajemník  svazku  prezentoval  záměr  vydat  i  v letošním  roce  tiskovinu  „Občasník  MR 
Ivančicko“. Tiskovina bude financována z příspěvku od Skupiny ČEZ. Součástí Občasníku 
budou informace o cyklostezkách oblasti jihozápadního Brněnska – Mikroregionu Ivančicko. 
Za tímto účelem bude nutné zakoupit licenci na kartografické dílo – Cyklomapa Ivančicka. 
Tajemník  provedl  průzkum  trhu  a  jako  nejvhodnější  byla  vyhodnocena  nabídka  firmy 
Kartografie PRAHA, a.s. Valné hromadě byl prezentován návrh smlouvy a samotný mapový 
podklad.
Předseda poté nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          7 0 0

Valná hromada schvaluje Smlouvu č. 15/2010 o poskytnutí licence na kartografické dílo 
s firmou Kartografie  Praha a.s.,  IČ:  452 72 395 a  z toho vyplývající   úhradu částky 
11.800,- Kč bez DPH. 
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8.   RŮZNÉ    

V bodě „Různé“ byly projednány následující záležitosti:

Zhodnocení  prezentace  MR  Ivančicko  na  veletrzích  cestovního  ruchu  REGIONTOUR  a 
SLOVAKIATOUR 2010

Předseda správního výboru Ladislav Veselý seznámil valnou hromadu s informacemi o účasti 
na veletrzích cestovního ruchu, průběhu a formě propagace MR Ivančicko. Tajemník svazku 
předložil finanční rekapitulaci vztahující se k prezentaci na mezinárodním veletrhu cestovního 
ruchu REGIONTOUR 2010 v Brně. Firmě Veletrhy Brno a.s.bylo uhrazeno celkem 168.545,- 
Kč za pronájem místa, služby, energie, vstupenky a jiné náklady (jedná se o 4 faktury ve výši 
154.105,- Kč, 12.320,- Kč, 1.320,- Kč a 800,- Kč). Firmě Reklamní agentuře GONG Brno 
bylo  uhrazeno celkem 213.180,-  Kč za služby spojené s prezentací,  propagací,  zajištěním, 
výstavbou a realizací kompletní expozice (2 faktury ve výši 163.200,- a 49.980,-). 

Rekapitulaci výdajů vzala valná hromada na vědomí. 

Svatogotharské vinařské slavnosti

V rámci podpory významné akce regionálního charakteru „Svatogotharské vinařské slavnosti“ 
navštíví  Mikroregion Ivančicko delegace ze Stupavy (Slovensko). S tímto městem udržuje 
MR  Ivančicko  partnerské  vztahy  a  realizuje  projekty  typu  „people  to  people“  v oblasti 
prezentace a propagace cestovního ruchu. Pro hosty (cca. 30 lidí) Mikroregion zajistí úhradu 
vstupného na tuto akci a občerstvení při příležitosti jejich jednodenní návštěvy dne 8.5.2010.  

Předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení týkající se úhrady výdajů, které vzniknou MR 
Ivančicko v souvislosti s touto zahraniční návštěvou.   

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

Valná  hromada  schvaluje  úhradu  nezbytných  výdajů  souvisejících  s návštěvou 
zahraniční delegace z města Stupava (SK) na akci „Svatogotharské vinařské slavnosti“.

„Pořízení obecního mobiliáře“ –  reklamní tabulky 

Tajemník  dále  předložil  k projednání  proplacení  faktury  firmě  Urbania,  s.r.o.,  která 
zajišťovala  akci  „Pořízení  obecního  mobiliáře“.  Faktura  se  týká  dodatečného  zajištění 
označení  dodaného  vybavení  povinnou  publicitou  partnera  akce,  reklamními  tabulkami 
s logem Skupiny ČEZ. Tato dodávka nebyla předmětem původní smlouvy, jedná o objednané 
služby nad rámec dohodnutého plnění, které byly nezbytné pro splnění požadavků reklamy 
pro Skupinu ČEZ. Vzhledem k této skutečnosti nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

Valná hromada schvaluje úhradu částky 4.642,- Kč firmě Urbania s.r.o. za zhotovení a 
označení obecního mobiliáře reklamními tabulkami Skupiny ČEZ.
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Návrh na udělení mimořádné odměny – Pavel Kovařík (starosta obce Mělčany) 

Tajemník předložil návrh na udělení mimořádné odměny za provedenou práci pro starostu 
obce Mělčany Pavla  Kovaříka,  který  se  významně  podílel  na propagaci  a  prezentaci  MR 
Ivančicko na veletrzích cestovního ruchu a zajištění organizační podpory. K cestám mimo jiné 
používal svůj osobní automobil a vznikly mu další výdaje, které není možné refundovat jiným 
způsobem.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

Valná hromada schvaluje odměnu pro Pavla Kovaříka ve výši 1.000 Kč za provedenou 
práci při propagaci a prezentaci MR Ivančicko při veletrzích cestovního ruchu.

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.  Poté  valnou  hromadu 
v 17:35 ukončil.

V Ivančicích dne 20. dubna 2010

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 29. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
29. zasedání valné hromady se konalo dne 20. dubna 2010 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 program zasedání.

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

dni 31.12.2009.

3. Schválila realizaci projektu „Obnova zeleně členských obcí MR Ivančicko“, celkovou 

výši výdajů projektu a pověřila tajemníka Ing. Smutného, aby vypsal výběrové řízení 

na zpracovatele akce.

4. Schválila  smlouvu  č.  15/2010  o  poskytnutí  licence  na  kartografické  dílo  s firmou 

Kartografie Praha a.s., IČ: 452 72 395 a z toho vyplývající  úhradu částky 11.800,- Kč 

bez DPH. 

5. Vzala na vědomí rekapitulaci výdajů souvisejících s veletrhem cestovního ruchu 

REGIONTOUR 2010.

6. Schválila  úhradu  nezbytných  výdajů  souvisejících  s návštěvou  zahraniční  delegace 

z města Stupava (SK) na akci „Svatogotharské vinařské slavnosti“. 

7. Schválila  úhradu  částky  4.642,-  Kč  firmě  Urbania  s.r.o.  za  zhotovení  a  označení 

obecního mobiliáře reklamními tabulkami Skupiny ČEZ.

8. Schválila  odměnu  pro  Pavla  Kovaříka  ve  výši  1.000  Kč  za  provedenou  práci  při 

propagaci a prezentaci MR Ivančicko při veletrzích cestovního ruchu.

V Ivančicích dne 20. 04. 2010

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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