
Z   Á   P   I   S
z 30. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
konané dne 29. června 2010 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina
Hosté: Ing. Marek Matúš – KTS Ekologie
Omluveni : Karel Zalaba, Josef Obršlík, Karel Kuča, Jaromír Schoř
Neomluveni : -

PROGRAM   ZASEDÁNÍ

1. Zahájení
2. Prezentace společnosti KTS Ekologie s.r.o.
3. Zpráva o činnosti
4. Závěrečný účet 2009 a zpráva o výsledku přezkumu hospodaření
5. Schválení přijetí a účelu použití dotačních prostředků JmK (DT6, DT7)
6. Schválení přeshraniční spolupráce s městem Stupava (SK) v rámci projektu „10th year 

of Festival Neighbours to neighbours 2010“ financovaného z Mezinárodního 
višegrádského fondu 

7. Plánování aktivit pro rok 2011 ( - vydání kalendářů, - účast na veletrhu cestovního 
ruchu REGIONTOUR) 

8. Různé
Zhodnocení akce „Svatogotharské vinařské slavnosti“
Žádost o příspěvek pro Sdružení pro mezinárodní spolupráci města Ivančice

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            6 0 0

Program zasedání byl schválen.
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2. PREZENTACE SPOLEČNOSTI KTS EKOLOGIE S.R.O.
     
Zástupce  společnosti  KTS Ekologie  s.r.o.  Ing.  Marek  Matúš  prezentoval  zástupcům obcí 
informace o zajištění svozu, likvidace a separace  komunálních odpadů na území obcí v okolí. 
Společnost  byla  založena  sousedním  Mikroregionem  KAHAN  a  navazuje  spolupráci 
s okolními  obcemi,  zastupitelstvo  města  Ivančice  již  schválilo  přistoupení  k uvedené 
společnosti . Na závěr prezentace byly zodpovězeny dotazy zástupců obcí.

V 16:10 se dostavil  místostarosta obce Hlína Ing,  Miroslav Pacholík  a počet  členů valné  
hromady se tak zvýšil na 7.

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU
     
Zprávu  o  činnosti  Mikroregionu   přednesl  tajemník  Mikroregionu  ing.  Bohumil  Smutný. 
Zpráva  obsahovala  činnost  svazku  od  20.  4.  2010  do  29.  06.  2010.  Zprávu  vzala  valná 
hromada na vědomí bez výhrad.

4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2009 A ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKUMU 
HOSPODAŘENÍ

Tajemník Mikroregionu Ing. Bohumil Smutný  informoval, že na základě zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Mikroregion Ivančicko zveřejnil závěrečný 
účet DSO za rok 2009 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2009. 
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.
Nejprve tajemník seznámil valnou hromadu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 
za rok 2009 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           7 0 0

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Ivančicko za rok 2009 
byla schválena.

K  Závěrečnému účtu MR Ivančicko za rok 2009 nikdo také neměl žádné další dotazy, ani 
připomínky, předseda svazku nechal o návrhu usnesení hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

Závěrečný účet Mikroregionu Ivančicko za rok 2009 byl schválen.

5. SHVÁLENÍ PŘIJETÍ A ÚČELU POUŽITÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ JMK 
(DT6, DT7)
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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           7 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.

OBNOVA ZELENĚ ČLENSKÝCH OBCÍ MR IVANČICKO (DT7)

Dále  tajemník  oznámil,  že  na  projekt  „Obnova  zeleně  členských  obcí  MR  Ivančicko“ 
z Programu rozvoje venkova DT7 byla schválena dotace ve výši 270.000,- Kč. V návaznosti 
na schválenou finanční částku Mikroregion Ivančicko neprodleně vypsal výběrové řízení na 
akci  „obnova  zeleně  členských  obcí  MR  Ivančicko“  v souladu  se  zákonem  o  zadávání 
veřejných zakázek.  Celková předpokládaná hodnota zakázky je do 450.000,- Kč. V současné 
době  běží  lhůta  pro  podávání  nabídek.  Vítězná  firma  bude  vybrána  v polovině  července, 
realizace projektu bude probíhat od srpna do konce listopadu 2010.
Spolufinancování  je  zajištěno  z příspěvku  Skupiny  ČEZ  a  informace  o  projektu  byly 
dostatečně prezentovány na předchozích valných hromadách.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

Valná hromada schvaluje přijetí dotačních prostředků z titulu DT 7 PRV JMK – 
„Obnova zeleně členských obcí MR Ivančicko“ ve výši 270.000 Kč a účel jejich použití.

6. SCHVÁLENÍ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE S     MĚSTEM STUPAVA (SK)   
V     RÁMCI PROJEKTU „10TH YEAR OF FESTIVAL NEIGHBOURS TO   
NEIGHBOURS 2010“ FINANCOVANÉHO Z     MEZINÁRODNÍHO   
VIŠEGRÁDSKÉHO FONDU

Tajemník svazku prezentoval informace o projektu přeshraniční spolupráce, na jehož přípravě 
spolupracují Mikroregion Ivančicko a město Stupava. Projekt „10. ročník slavností sousedé 
sousedům 2010“ by měl být financovaný z mezinárodního visegrádského fondu a v současné 
době byla zpracována projektová žádost. Jedná se o přeshraniční spolupráci, kde žadatelem o 
dotaci bude město Stupava a Mikroregion Ivančicko vystupovat jako partner.

Příležitosti pro MR Ivančicko:
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- prezentace  zejména  vinařů  a  gastronomie  (vinaři  Nových  a  Moravských  Bránic, 
Mělčan, Dolních Kounic, Vinum Coeli Dolní Kounice, Pivovar Oslavany, ubytovací a 
stravovací zařízení ….

- prezentace řemeslníků, umělců, pěvecké soubory, kulturní aktivity
- zájem  mají  spolupracovat  spolky  jako  zahrádkáři,  sportovci,  důchodci,  turisté, 

cyklisté, jakékoliv různé další zájmové spolky
- propagace turistických zajímavostí (rozhledna na Hlíně) a památek
- z každé obce možno zajistit  tým zájemců,  kteří  mají  zájem aktivně se zúčastnit  za 

účelem navázání spolupráce ve dnech 1. – 3. října 2010

Závazky vyplývající z projektu: 

- společná příprava slavností
- účast na setkání uměleckých souborů a spolků
- aktivní účast na hlavním programu slavností
- prezentace mikroregionu zejména v oblastech kultura, gastronomie a řemesla

Participací na projektu nevyplývá požadavek na zajištění konkrétní finanční spoluúčasti.

Vzhledem k tomu, že k aktivitám nebyly žádné připomínky, ani další dotazy, předseda nechal 
o hlasovat o návrhu usnesení.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 7 0 0

Valná hromada schvaluje zapojení MR Ivančicko do projektu přeshraniční spolupráce s 
městem Stupava (SK) v rámci projektu „10th year of Festival Neighbours to neighbours 
2010“ financovaného z Mezinárodního višegrádského fondu.

7. PLÁNOVÁNÍ AKTIVIT PRO ROK 2011

Vydání kalendářů pro rok 2011
Tajemník  prezentoval  informace  ohledně možnosti  vydat  kalendáře na rok 2011, obdobně 
jako v předchozích letech. Pro rok 2010 se nepodařilo zajistit dostatečný počet objednaných 
kusů, aby byla  akceptovatelná cena nákladu. K danému bodu proběhla krátká diskuze.  Do 
diskuze zapojil Ing. Pacholík, který zdůraznil, že kalendáře v letošním roce chybí, a že je pro 
obce akceptovatelná cena až do výše i 50,- Kč/kus. Také v Nové Vsi zaznamenali poptávku 
po kalendářích. Ing. Staněk zdůraznil, že kalendáře by měly být vadné co nejdříve a preferují 
týdenní.  K danému  bodu  nebylo  přijato  usnesení,  ale  všichni  zástupci  obcí  se  vyjádřili 
souhlasně k záměru vydat kalendáře a pověřili tajemníka k provedení průzkumu trhu. 

Účast na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2011
Vzhledem k tomu, že přes léto se valná hromada konat nebude a je nutné do poloviny září 
2010 podat závaznou přihlášku k účasti mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
2011,  již  nyní  je  zapotřebí  schválit  záměr  o  účasti.  Tajemník  svazku  projednával  s paní 
Vohlídkovou ze Skupiny ČEZ možnou  podporu Mikroregionu Ivančicko pro mezinárodní 
veletrh cestovního ruchu Regiontour  2010. Přislíbena byla  předběžně finanční  podpora ve 
výši  100.000  Kč.  Jde  o  zvláštní  příspěvek,  který  by  měl  být  poskytnutý  nad  rámec 
každoročních příspěvků. Detaily a podmínky pro čerpání budou upřesněny na podzim.
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Expozice bude prostorově řešena stejně jako v roce 2010, tedy jde o plochu 55m2, kde bude 
vyhrazena část pro prezentaci vinařů dolnokounické oblasti.

K danému bodu proběhla diskuze, do které se zapojilo více zástupců obcí. Byla diskutována 
smysluplnost  prezentace,  přínosy,  efekt  a  v poměru  s vysokými  náklady.  Obecně převážil 
názor, že finančně by měly nejvíce participovat ty obce, které využívají expozici nejvíce pro 
svoji prezentaci, tedy 3 největší města – Oslavany, Ivančice a Dolní Kounice. Po ukončení 
diskuze nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

Valná  hromada  schvaluje  účast  Mikroregionu  Ivančicko  na  mezinárodním  veletrhu 
cestovního ruchu REGIONTOUR 2011 se stejným řešením expozice jako v roce 2010 za 
předpokladu,  že  3  města  využívající  prezentaci  nejvíce  (Ivančice,  Oslavany,  Dolní 
Kounice) budou požádány o finanční příspěvek.

8. RŮZNÉ

Zhodnocení akce „Svatogotharské vinařské slavnosti“
Na své poslední schůzi valná hromada odsouhlasila úhradu nezbytných výdajů souvisejících 
s návštěvou  zahraniční  delegace  z města  Stupava  (SK)  na  akci  „Svatogotharské  vinařské 
slavnosti“.  Jednalo se o úhradu vstupného a občerstvení na tuto akci v Dolních Kounicích, 
exkurzi Slovanské epopeje ve městě Moravský Krumlov  při příležitosti  jejich jednodenní 
návštěvy dne 8.5.2010.  Tajemník předložil informaci valné hromadě o celkových finančních 
výdajích, které byly uhrazeny.  Městu Dolní Kounice (KIS Dolní Kounice) bylo zaplaceno 
6.760,- Kč (vstupné, občerstvení) a za vstup od Slovanské epopeje v Moravském Krumlově 
bylo uhrazeno 2.580,- Kč.

Valná  hromada  vzala  na  vědomí  informace  o  finančních  úhradách  v souvislosti 
s návštěvou slovenské delegace na akci „Svatogotharské vinařské slavnosti“.

Žádost o příspěvek pro Sdružení pro mezinárodní spolupráci města Ivančice
Na  Mikroregion  Ivančicko  se  s žádostí  obrátila  předsedkyně  Sdružení  pro  mezinárodní 
spolupráci města Ivančice paní Naděžda Chajmová. Žádá Mikroregion Ivančicko o poskytnutí 
finančního  příspěvku  pro  francouzskou  delegaci  (45  osob).  Občané  ze  sdruženého  města 
Soyaux navštíví ivančice a okolní obce v době od 24.7. do 31.7.2010. 
Tajemník  svazku  nechal  valnou  hromadu  posoudit  tuto  žádost.  K danému  bodu  proběhla 
diskuze. Tajemník uvedl, že Sdružení pro mezinárodní spolupráci města Ivančice nepředložilo 
žádný konkrétní projekt, jakým způsobem má Mikroregion Ivančicko podpořit aktivity této 
přeshraniční  spolupráce,  ani  není  uváděno,  na  co  konkrétně  budou  finanční  prostředky 
použity. Město Ivančice podporuje činnost tohoto sdružení formou dotací. Na rozdíl od jiných 
obdobných  forem přeshraniční spolupráce, které MR Ivančicko podporuje, není z předložené 
žádosti  zřejmé,  jakým  způsobem  bude  spolupráce  probíhat,  jak  bude  Mikroregion 
propagován,  které  další  obce  (příp.  jejich  občané)  mimo  města  Ivančice  budou  do  této 
spolupráce zapojeny a k jaké účasti (výměně) dojde mezi MR Ivančicko a městem Soyaux. Po 
krátké diskuzi k danému bodu valná hromada neshledala dostatek důvodů pro podporu této 
žádosti. Zástupci obcí se však shodli, že podpora Sdružení pro mezinárodní spolupráci města 
Ivančice je možná za předpokladu, že bude předložený projekt nebo alespoň popsané aktivity, 
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jak  zapojit  MR  Ivančicko  do  takové  přeshraniční  spolupráce  za  podmínky  propagace 
Mikroregionu  jako  celku  a  zapojení  do  projektu  dalších  občanů  z  Mikroregionu.  Při 
obdobných žádostech je vždy nutné vyspecifikovat také účel využití prostředků. 
Předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 7 0 0

MR Ivančicko neschvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Sdružení pro 
mezinárodní  spolupráci  města  Ivančice.  Doporučuje  předložit  konkrétní 
projekt/aktivity, upřesnit účel využití prostředků a zapojit do aktivit MR Ivančicko jako 
partnera akce.

13.  ROZPRAVA

Do rozpravy se přihlásil místostarosta města Oslavany Svatopluk Staněk, který se obrátil na 
tajemníka svazku s žádostí o zajištění nových vlajek se symbolikou MR Ivančicko, které se 
vyvěšují  na  budovách radnic  členských obcí.  Staré  vlajky již  došly a  je  zapotřebí  nechat 
zhotovit nové. Tajemník potvrdil, že nové vlajky objedná.

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 17:30 ukončil.

V Ivančicích dne 29. června 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 30. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
30. zasedání valné hromady se konalo dne 29. června 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 o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet DSO 

Mikroregion Ivančicko za rok 2009.

3. Schválila  přijetí  dotačních  prostředků z titulu  DT 6 PRV JMK – „Poradenství  pro 

Mikroregion Ivančicko“ ve výši 30.000 Kč a účel jejich použití.

4. Schválila  přijetí  dotačních  prostředků  z titulu  DT 7  PRV JMK –  „Obnova  zeleně 

členských obcí MR Ivančicko“ ve výši 270.000 Kč a účel jejich použití.

5. Schválila zapojení  MR  Ivančicko  do  projektu  přeshraniční  spolupráce  s  městem 

Stupava (SK) v rámci projektu „10th year of Festival Neighbours to neighbours 2010“ 

financovaného z Mezinárodního višegrádského fondu.

6. Schválila účast Mikroregionu Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 

REGIONTOUR 2011 se stejným řešením expozice jako v roce 2010 za předpokladu, 

že 3 města využívající prezentaci nejvíce (Ivančice, Oslavany, Dolní Kounice) budou 

požádány o finanční příspěvek.

7. Vzala na vědomí informace o finančních úhradách v souvislosti s návštěvou slovenské 

delegace na akci „Svatogotharské vinařské slavnosti“.

8. Neschválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Sdružení pro mezinárodní 

spolupráci  města  Ivančice.  Doporučila  předložit  konkrétní  projekt/aktivity,  upřesnit 

účel využití prostředků a zapojit do aktivit MR Ivančicko jako partnera akce.

V Ivančicích, dne 29. 6. 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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