
Z   Á   P   I   S
z 31. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
konané dne 21. září 2010 v 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Nové Bránice 

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina
Hosté: -
Omluveni : Karel Kuča, Jaroslav Pospíchal, Svatopluk Staněk, Martin Jacko
Neomluveni : -

PROGRAM  ZASEDÁNÍ

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti
3. Rozpočtové opatření č.1/2010
4. Účast MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 

2011
5. Odměny za činnost pro Mikroregion v roce 2010
6. Prezentace MR Ivančicko v rámci akce „Dni zelá“ ve Stupavě (SK) 
7. Různé

Kalendáře 2011, propagační materiály
8. Rozprava
9. Usnesení
10. 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.

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU
     
Zprávu  o  činnosti  Mikroregionu   přednesl  tajemník  Mikroregionu  ing.  Bohumil  Smutný. 
Zpráva  obsahovala  činnost  svazku od 29.  06.  2010 do 21.  09.  2010.  Zprávu vzala  valná 
hromada na vědomí bez výhrad.
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3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

Tajemník Mikroregionu seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č.1/2010, které 
se týká úprav položek 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           7 0 0

Rozpočtové opatření č. 1/2010 bylo projednáno a schváleno dle předloženého návrhu a 
je přílohou tohoto zápisu.

4. ÚČAST MR IVANČICKO NA MEZINÁRODNÍM VELETRHU CESTOVNÍHO 
RUCHU REGIONTOUR 2011

Tajemník informoval, že v souladu s usnesením valné hromady č. 30, která schválila záměr 
účasti  Mikroregionu  na  veletrhu  cestovního  ruchu  REGIONTOUR  2011  je  připravována 
přihláška k závazné účasti (termín podání přihlášky byl letos posunut do konce září 2010). 
K daném bodu  proběhla  diskuze  ohledně  významu  akce  pro  prezentaci  MR  Ivančicko  a 
přípravě expozice. Tajemník seznámil valnou hromadu s předběžnými finančními úhradami, 
které  bude nezbytné  zaplatit.  První  zálohová faktura  od firmy Veletrhy Brno a.s.  ve výši 
43.695,- Kč by měla být uhrazena do konce října 2011. Skupina ČEZ definitivně potvrdila, že 
podpoří  účast  MR Ivančicko na veletrhu cestovního ruchu Regiontour  2011 mimořádným 
příspěvkem100.000,- Kč. Reklamní plnění bude provedeno formou propagace Skupiny ČEZ 
na pozvánkách na akci.  Dle dohody z poslední  valné  hromady by v rámci  expozice  měla 
participovat  i  3  města  (Oslavany,  Ivančice,  Dolní  Kounice).  Po  diskuzi  nechal  předseda 
hlasovat o návrhu usnesení.
  

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

Valná hromada souhlasí s podáním závazné přihlášky a  úhradou registračního 
poplatku firmě Veletrhy Brno a.s. za účast MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu 
cestovního ruchu REGIONTOUR 2011.

5. ODMĚNY ZA ČINNOST PRO MIKROREGION V     ROCE 2010  

Vzhledem k tomu, že 31. valná hromada je poslední ve volebním období 2006-2010, 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
Mgr. Miloš Musil 1000
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Odměny zůstávají výrazně sníženy oproti předchozím rokům z důvodu úsporných opatření a 
ekonomické krize (viz příloha). Mezi navrženými na odměnu je Mgr. Miloš Musil, který se 
externě  podílel  na  zpracování  textových  informací  pro  materiál  ohledně  cyklostezek 
Jihozápadního Brněnska, který vydává MR Ivančicko. 
Celková výše odměn v roce 2010 činí 26.000 Kč, v roce 2009 činila 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 7 0 0

Odměny za činnost v souvislosti se zabezpečením chodu a poradenstvím Mikroregionu 
Ivančicko v roce 2010 byly schváleny dle předloženého návrhu.

6. PREZENTACE MR IVANČICKO V     RÁMCI AKCE „DNI ZELÁ“ VE STUPAVĚ   
(SK)

Tajemník svazku informoval, že dotace ke společnému projektu přeshraniční spolupráce mezi 
Mikroregionem Ivančicko a městem Stupava „10. ročník slavností sousedé sousedům 2010“ 
z visegrádského fondu nebyla schválena. Důvodem bylo chybějící zapojení polského partnera, 
který se  nepodařilo  pro tento  typ  projektu  zajistit.  Z toho důvodu nebyly  konány aktivity 
směřující k organizaci rozsáhlejší prezentace Mikroegionu Ivančicko v rámci akce Dni zelá, 
která se bude konat 1. – 2. Října ve Stupavě.  Zástupci a starostové MR Ivančicko jsou však 
na tuto akci i přesto zváni. Svoji účast již potvrdili  zástupci Mělčan, Ivančic,  Nové Vsi a 
v rámci  prezentace  vinařů také Dolní  Kounice.  Tajemník  informoval,  že  v rámci  slavností 
bude k dispozici stánek pro prezentaci Ivančicka – vinařů a propagačních materiálů o obcích, 
památkách a kultuře. Zástupci obcí (Jaroslav Pospíchal, Ladislav Veselý, Pavel Kovařík, Ing. 
Bohumil Smutný) svojí účastí zajistí personální obsazení tohoto prezentačního stánku.

Předseda svazku informoval, že v rámci připravované prezentace MR Ivančicka při této akci 
vzniknou výdaje (zejména zajištění občerstvení v rámci  stánku ve Stupavě),  které by však 
neměly převýšit částku 5.000,- Kč a není tedy nutné je schvalovat.

Valná hromada vzala na vědomí informace o prezentaci a účasti delegace MR Ivančicka 
na akci „Dni zelá“ ve Stupavě (SK).

7. RŮZNÉ

Tiskovina „Cyklostezky Jihozápadního Brněnska“
Se Skupinou ČEZ bylo  dohodnuto,  že  místo plánovaného Občasníku MR Ivančicko 2010 
bude vydán  tištěný materiál „Cyklostezky Jihozápadního Brněnska“.  Náklad vydání je 7.000 
ks a materiál bude v poměrném množství zdarma předán k distribuci všem členským obcím. 
Celkové náklady vydání činí cca. 30.000,- Kč. Oproti variantě vydání občasníků  tak došlo k 
úsporám cca.  40.000,-  Kč, které  mohou být využity  na dotaci  ceny pro vydání  kalendářů 
2011.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 7 0 0
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Valná  hromada  schvaluje  vydání  7.000  ks  propagačního  materiálu  „Cyklostezky 
Jihozápadního  Brněnska“  za  celkovou  částku  29.376,-  Kč  dle  předložené  nabídky 
Reklamní Agenturou GONG – Ing. Jan Příhoda.

Kalendáře 2011
Tajemník  prezentoval  první  grafický  návrh  připravovaných  kalendářů  na  rok  2011.  Při 
předpokladu nákladu vydání  4.000 ks  je  pohybuje  nabídnutá  cena  okolo  36,-  Kč/kus  (na 
základě provedeného průzkumu trhu a nezávazných poptávek). Tajemník dále uvedl, že je 
v možnostech MR Ivančicko z příspěvku Skupiny ČEZ dotovat 1 ks kalendářů částkou ve 
výši  10,-  Kč,  tedy cena  za kus  by se  výsledně  pohybovala  okolo 26,-  Kč/kus pro obec. 
Příspěvek na kalendáře je možný díky úsporám vydání materiálu „Cyklostezky Jihozápadního 
Brněnska“. 
Zástupci obcí v diskuzi k tomuto bodu nahlásili  počty kusů, které by měli zájem objednat. 
Bylo  zjištěno,  že  maximálně  Mikroregion  je  schopen  objednat  maximálně  cca.  2.500  ks 
kalendářů, tedy ne předpokládaných 4.000 ks. Tajemník upozornil, že v tom případě může být 
nabídková cena podstatně vyšší, protože čím je nižší náklad vydání, tím se zvyšuje cena na 
kus. Z diskuze vzešel podnět, aby se tedy schválila maximální přípustná výše ceny, kterou 
jsou obce ochotné akceptovat. 
Tajemník dostal za úkol zjistit počty kusů od všech obcí a nechat zpracovat novou nabídku.
Po diskuzi nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 7 0 0

Valná  hromada schvaluje  záměr  vydání  kalendářů na  rok  2011  za  předpokladu,  že 
maximální akceptovatelná cena bude činit 50,- Kč za kus.

Nákup nových  vlajek  pro Mikroregion Ivančicko
Tajemník svazku uvedl, že na základě podnětu z valné hromady č. 30, kde byla podána žádost 
o zajištění nových vlajek se symbolikou MR Ivančicko, které se vyvěšují na budovách radnic 
členských obcí,  byl  tento úkol splněn..Na základě průzkumu trhu byla  k realizaci  zakázky 
vybrána firma ALERION s.r.o., u které bude objednáno celkem 22 kusů vlajek (tj. 2 kusy pro 
každou členskou obec) v celkové částce 23.940,- Kč.
O realizaci této zakázky nechal předseda svazku hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 7 0 0

Valná hromada schvaluje nákup vlajek se symbolikou MR Ivančicko pro své členské 
obce v celkové částce 23.940,- Kč od firmy Alerion s.r.o.

Obnova zeleně členských obcí MR Ivančicko – schválení zadání zakázky a smlouvy o dílo 
s     vítězným uchazečem  
Tajemník valnou hromadu informoval, že v červenci proběhlo výběrové řízení na realizátora 
projektu „Obnova zeleně členských obcí MR Ivančicko“. Obeslány byly 3 firmy, základním 
kritériem hodnocení veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost. Vítěznou se stala nabídka 
firmy Halámek Ivančice, která nabídla realizaci za cenu 376.995,- Kč. Další 2 podané nabídky 
byly výrazně dražší (Zahradnické úpravy s.r.o. 416.584,37 Kč, Hortiscentrum 423.725,- Kč). 
Oproti projektované částce se tak jedná o úsporu 64.399,- Kč. Realizace projektu ve většině 
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obcí  proběhne  v průběhu  podzimu,  podle  typu  výsadby  ve  vhodném vegetačním  období. 
Ukončeno by mělo být vše většinou do konce listopadu. 

Valná hromada schvaluje zadání zakázky a smlouvu o dílo na akci “MR Ivančicko – 
zeleň pro krajinu i obce“ firmě Ing. Halámek Vojtěch (IČ: 680 95 635), Stříbský mlýn 
6/1433, 664 91 Ivančice. Hodnota díla činí 376.995,- Kč vč. DPH. 

7.  ROZPRAVA

Starosta obce Hlína Miloš Dostalý prezentoval valné hromadě nabídku firmy „MK - Letecká 
fotografie a velkoplošná laboratoř“ ohledně možnosti zpracovat letecké fotografie pro potřeby 
elektronické prezentace nebo tištěné formy propagačních materiálů. Zástupci obcí poté shlédli 
multimediální prezentaci panoramatických fotek.

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 ve volebním období 2006-2010, 
všem popřál hodně úspěchů. Poté valnou hromadu v 17:15 ukončil.

V Nových Bránicích, dne 21. září 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 31. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
31. zasedání valné hromady se konalo dne 21. září 2010 v zasedací místnosti OÚ Nové 

Bránice a zúčastnilo se jej 7 zástupců členských obcí svazku – dle presenční listiny, která je 
nedílnou součástí zápisu. 

Valná hromada:

1. Schválila program zasedání.

2. Projednala a schválila rozpočtové opatření č. 1/2010 dle předloženého návrhu (v 

příloze tohoto zápisu).

3. Souhlasila  s podáním  závazné  přihlášky  a  úhradou  registračního  poplatku  firmě 

Veletrhy Brno a.s. za účast MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 

REGIONTOUR 2011.

4. Dle předloženého návrhu schválila odměny za činnost v souvislosti se zabezpečením 

chodu a poradenstvím Mikroregionu Ivančicko v roce 2010.

5. Vzala na vědomí informace o prezentaci a účasti delegace MR Ivančicka na akci „Dni 

zelá“ ve Stupavě (SK).

6. Schválila  vydání  7.000  ks  propagačního  materiálu  „Cyklostezky  Jihozápadního 

Brněnska“  za  celkovou  částku  29.376,-  Kč  dle  předložené  nabídky  Reklamní 

Agenturou GONG – Ing. Jan Příhoda.

7. Schválila  záměr  vydání  kalendářů  na  rok  2011  za  předpokladu,  že  maximální 

akceptovatelná cena bude činit 50,- Kč za kus.

8. Schválila nákup vlajek se symbolikou MR Ivančicko pro své členské obce v celkové 

částce 23.940,- Kč od firmy Alerion s.r.o.

9. Schválila zadání zakázky a smlouvu o dílo na akci “MR Ivančicko – zeleň pro krajinu 

i obce“ firmě Ing. Halámek Vojtěch (IČ: 680 95 635), Stříbský mlýn 6/1433, 664 91 

Ivančice. Hodnota díla činí 376.995,- Kč vč. DPH.

V Nových Bránicích, dne 21. 9. 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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