
Z   Á   P   I   S
z 32. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO
konané dne 15. prosince 2010 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina (10 zástupců obcí, tajemník, 4 hosté)
Omluveni : Ing. Karel Kuča
Neomluveni : -

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu
3) Volba orgánů dobrovolného svazku obcí
       a) ustanovení návrhové komise
       b) volba členů správního výboru svazku  
       c) volba členů revizní komise
d) volba tajemníka dobrovolného svazku obcí
4) Schválení členského příspěvku na rok 2011
5) Rozpočet na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky 2012, 2013
6) Ustanovení inventarizační komise
7) Rozpočtové opatření č. 2/2010
8) Zhodnocení projektu Obnova zeleně členských obcí Mikroregionu
9) Regiontour 2011
10) Kalendáře 2011 
11) Různé
       - Oprava znění usnesení zápisu VH č. 30/2010 bod 4)
12) Rozprava
13) Usnesení
14) Závěr

1. ZAHÁJENÍ 

Zahájení provedl předseda správního výboru Ladislav Veselý.  Přivítal účastníky zasedání, 
přednesl  návrh programu. Zeptal se, zda má někdo návrh na pozměnění, doplnění. S návrhem 
na pozmění programu zasedání se přihlásil pan Mgr. Miloš Musil, zástupce města Oslavany. 
Navrhnul,  aby zasedání  bylo  rozšířeno o bod „Změna  stanov dobrovolného svazku obcí“ 
zařazeného  před  volbou  orgánů  dobrovolného  svazku  obcí.  Předsedající  poté  nechal  o 
předloženém návrhu hlasovat: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování            10 0 0

Pozměněný návrh programu 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 21. 9. do 15. 12. 2010.

3. ZMĚNA STANOV DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ

O slovo se přihlásil  Mgr.  Musil,  který prezentoval  návrh na změnu stanov dobrovolného 
svazku obcí. Jedná se o tyto body stanov:

Čl. 11. bod 1)
Stávající text:
Funkci předsedy může vykonávat jen starosta nebo místostarosta členských obcí.

Návrh nového textu:
Funkci  předsedy  může  vykonávat  starosta,  místostarosta  nebo  pověřený  zastupitel 
členských obcí.

Čl. 12. bod 3)
Stávající text:
Funkci místopředsedů mohou vykonávat jen starostové nebo místostarostové  členské obce

Návrh nového textu:
Funkci  místopředsedů  mohou  vykonávat  starostové,  místostarostové  nebo  pověření 
zastupitelé členských obcí.

Předseda svazku se zeptal,  zda-li  k předloženému návrhu má někdo připomínky,  výhrady, 
nebo další návrhy na změnu. Vzhledem k tomu, že nikdo se nepřihlásil, nechal o návrhu Mgr. 
Musila hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          10 0 0

Změna stanov dobrovolného svazku obcí dle předloženého návrhu byla schválena. 

4. VOLBA ORGÁNŮ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ

a) ustanovení návrhové komise

Předseda svazku předložil návrh na složení volební komise  :
Ing. Bohumil Smutný
Pavel Kovařík
Josef Obršlík

Předsedající se zeptal, zda má někdo pozměňující návrh. Nikdo návrh nepředložil. 
Poté učinil dotaz, zda se bude hlasovat o jednotlivých členech, nebo o celku.
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nechtěl hlasovat o jednotlivcích, nechal hlasovat o 
celé komisi.

- 2 -



ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 10 0 0

Návrhová komise byla schválena.
 
Předseda požádal volební komisi, aby se ujala své funkce a zvolila ze své řady předsedu.

Za volební  komisi  se  ujal  funkce její  předseda   Pavel  Kovařík.  Navrhl,  aby volby všech 
orgánů proběhly veřejným hlasováním – aklamací. Nikdo z přítomných neměl jiný návrh a 
tak předseda nechal o tomto návrhu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 10 0 0

Návrh byl přijat – volba proběhne veřejným hlasováním.

b) volba členů správního výboru svazku

Předseda správního výboru svazku
Návrhová komise po poradě navrhla, aby se stal předsedou správního výboru pan Ladislav 
Veselý – pověřený zastupitel obce Nová Ves. Jiné návrhy předloženy nebyly. 
Volba byla veřejná s následujícím výsledkem :

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 1

Předsedou správního výboru byl zvolen pan Ladislav Veselý.

Místopředsedové správního výboru svazku
Předseda návrhové komise vyzval, aby byly podány návrhy na pozici prvního a druhého 
místopředsedy správního výboru svazku. 

Ing. Smutný podal návrh, aby prvním místopředsedou se stal místostarosta města Ivančice, 
pan Mgr. Radek Musil. Jiný návrh podán nebyl, proto proběhla veřejná volba s následujícím 
výsledkem: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 1

Prvním místopředsedou správního výboru byl zvolen Mgr. Radek Musil.

Ing. Staněk podal návrhové komisi návrh, aby se druhým místopředsedou svazku stal 
pověřený zastupitel obce Oslavany Mgr. Miloš Musil. Vzhledem k tomu, že jiný návrh podán 
nebyl, proběhla veřejná volba s následujícím výsledkem 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 1

Druhým místopředsedou správního výboru byl zvolen Mgr. Miloš Musil.
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Volba dalších dvou členů správního výboru svazku

Návrhová komise vyzvala členy valné hromady, aby předložili své návrhy na další členy 
správního výboru svazku. Předložen byl následující návrh:

I. Pavel Kovařík 
II. Bc. Martin Frei 

Vzhledem k tomu, že jiný návrh podán nebyl, proběhla veřejná volba s následujícím 
výsledkem:

I.
ANO NE ZDRŽELO SE

Výsledek hlasování 9 0 1
II.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 1

Dalšími členy správního výboru se stali:

I. Pavel Kovařík 
II. Bc. Martin Frei 

c) volba členů  revizní komise

Návrhová komise obdržela od Ing. Smutného návrh, aby se členy revizní komise stali:

I. Martin Jacko
II. Miloš Dostalý
III. Ing. Jan Černý

Jiné návrhy nebyly. Volba byla veřejná s následujícím výsledkem

I
ANO NE ZDRŽELO SE

Výsledek hlasování             9 0 1
II

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 1

III
ANO NE ZDRŽELO SE

Výsledek hlasování 9 0 1

Členy revizní komise se stali:
I. Martin Jacko
II. Miloš Dostalý
III. Ing. Jan Černý
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Tajemník vyzval členy revizní komise, aby v souladu se stanovami ze svého středu zvolili 
předsedu a výsledek oznámili, jakmile volba proběhne. 

d) volba tajemníka svazku obcí 

Předseda správního výboru  návrhové komisi přednesl návrh, aby se tajemníkem svazku stal 
pan  Ing. Bohumil Smutný. Jiné návrhy vzneseny nebyly. Volba byla veřejná s následujícím 
výsledkem: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 10 0 0

Tajemníkem svazku byl zvolen Ing. Bohumil Smutný.

5. SCHVÁLENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU NA ROK 2011

 Předseda správního výboru podal návrh na členský příspěvek na rok 2009 ve výši 15,-
Kč/občana. Výše zůstává stejná jako na rok 2010. Nikdo jiný návrh nepodal. Předseda proto 
nechal o svém návrhu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          10 0 0

Členský příspěvek na rok 2011 byl schválen ve výši 15,- Kč na občana.

6. ROZPOČET NA ROK 2011 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2012, 2013

Tajemník  Mikroregionu  seznámil  přítomné  s návrhem  rozpočtu  a  jeho  podrobnou 
strukturou na rok 2011 a  rozpočtovým výhledem na  roky 2012,  2013 dle  přílohy.  Návrh 
rozpočtu  všechny  členské  obce  obdržely  k vyvěšení  dne  25.  11.  2010  na  úředních  a 
elektronických  úředních  deskách.  K rozpočtu  nevznesl  nikdo  žádné  námitky,  výhrady, 
připomínky nebo body na doplnění. Předseda proto nechal o rozpočtu a rozpočtovém výhledu 
hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           10 0 0

Rozpočet Mikroregionu na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky 2012, 2013 dle 
předloženého návrhu byl schválen bez výhrad.

7. USTANOVENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE 

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

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

ANO NE ZDRŽELO SE
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Výsledek hlasování 10 0 0

Složení inventarizační komise dle předloženého návrhu bylo schváleno.

8. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2010

Tajemník  správního  výboru  přednesl  návrh  na  rozpočtové  opatření  č.2/2010  dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. O návrhu rozpočtového opatření č.2/2010 
poté nechal předseda svazku hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 1

Rozpočtové opatření č. 2 / 2010 dle návrhu v příloze bylo schváleno.

9. ZHODNOCENÍ PROJEKTU OBNOVA ZELENĚ ČLENSKÝCH OBCÍ 
MIKROREGIONU

Tajemník informoval, že projekt „Obnova zeleně členských obcí MR Ivančicko“ byl úspěšně 
dokončen  ve  všech  členských  obcích  a  v souladu  s uzavřenou  smlouvou  s firmou  Ing. 
Halmáměk  Vojtěch  byla  provedena  výsadba,  ošetření  zeleně  a  další  úkony.  O  akci  byla 
zpracována závěrečná souhrnná zpráva, která byla uveřejněna v regionálním čtrnáctideníku 
ZRCADLO.  V souladu  s vysoutěženou  veřejnou  zakázkou  a  uzavřenou  smlouvou 
s realizátorem, firmou Ing. Halámek Vojtěch, byla uhrazena částka 376.994,- Kč. 
Tajemník dále informoval, že v souvislosti s touto investiční akcí bude nutné ještě schválit 
odměnu  pro zpracovatele  projektové  dokumentace  a  autorský dozor,  který  prováděla  Ing. 
Jitka Vágnerová. Její práce pro projekt a obce Mikroregionu probíhala od začátku roku 2010 
až do listopadu, kdy byl projekt dokončen. S činností mimo projekční a dozorové činnosti 
měla  spojené  výdaje  i  na  cestování  do  obcí  Mikroregionu,  řešení  požadavků  starostů, 
konzultační služby aj. náklady. Návrh Ing. Vágnerové na odměnu činí 25.000,- Kč, které by 
byly uhrazeny na základě vystavené faktury. Předseda dal prostor k rozpravě k danému bodu. 
K výši odměny pro Ing. Vágnerovou neměl nikdo výhrady, také nebyl  předložen jiný návrh. 
Předseda proto nechal o tomto bodu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 10 0 0

Valná hromada vzala na vědomí informace o dokončení realizace projektu „Obnova 
zeleně členských obcí MR Ivančicko“ a schválila úhradu odměny ve výši  25.000,- Kč 
paní Ing. Jitce Vágnerové za zpracování projektové dokumentace a autorský dozor. 

10. REGIONTOUR 2011

Tajemník  a  předseda  svazku  seznámili  valnou  hromadu  s přípravou  účasti  Mikroregionu 
Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2011. Informovali, že 
proběhla organizační schůzka 2. prosince 2010, kde se dořešila konečná podoba expozice a 
organizační  záležitosti.  Výstava  proběhne  ve  dnech  13.  –  16.1.2011.  Tajemník  dále 
informoval, že Skupina ČEZ poskytne v lednu 2011 mimořádný příspěvek ve výši 100.000,- 
Kč na základě provedeného reklamního plnění v rámci expozice Mikroregionu. O mimořádný 
příspěvek byla  dále  požádána tři  města  – Oslavany,  Ivančice  a Dolní  Kounice,  vzhledem 
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k tomu,  že  expozici   Mikroregionu Ivančicko  využívají  ke  své  prezentaci  nejvíce.  Každé 
město bylo požádáno o 10.000,- Kč. 
 
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 2011 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 10 0 0

Valná hromada schvaluje zajištění expozice Mikroregionu Ivančicko na veletrhu 
REGIONTOUR 2011 dle nabídky prezentované Reklamní Agenturou GONG na 
organizační schůzce a úhradu zálohových faktur. Dále bere na vědomí úhradu 
veškerých nezbytných nákladů souvisejících s organizací veletrhu cestovního ruchu 
firmě Veletrhy Brno a.s., které bude realizovat předseda správního výboru. Hrazeno 
bude z příspěvku Skupiny ČEZ.

11. KALENDÁŘE 2011

V návaznosti  na usnesení  valné  hromady č.  31/2010 bod 7),  kdy bylo  schváleno pořízení 
kalendářů  MR  Ivančicko  na  rok  2011,  došlo  v listopadu  k jejich  zhotovení.  Kalendáře 
obsahují fotografie členských obcí, kulturní, společenské a sportovní akce. Nákupní cena je 
nižší, než-li valnou hromadou stanovený limit – činí 42,- Kč/ks.
Členským obcím však budou kalendáře prodávány za cenu 36,- Kč/ks. Rozdíl 6,- Kč/ks mezi 
nákupní od dodavatele a prodejní cenou obcím bude pokryt Mikroregionem Ivančicko 
z finančního příspěvku Skupiny ČEZ na rok 2011.

K uvedenému nebyly návrhy, podněty, ani připomínky. Předseda nechal hlasovat o usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 10 0 0

Valná hromada schvaluje pořízení 2.500 ks kalendářů od Reklamní Agentury GONG 
(Ing. Jan Příhoda, IČ: 44071990) za celkovou cenu 105.000 Kč. Jeden ks bude členským 
obcím prodán za cenu 36,- Kč/ks, ostatním zájemcům za 42,- Kč/ks.

12.  RŮZNÉ  

OPRAVA ZNĚNÍ USNESNÍ ZÁPISU VH Č.30/2010 BOD4)
Tajemník informoval, že v rámci průběžného přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu 
Ivančicko dne 15.11. 2010 byla zjištěna chyba v zápise z valné hromady č. 30, ze dne 29. 
června 2010. V tomto bodě byl projednán a bez výhrad schválen Závěrečný účet svazku za 
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rok 2009. V usnesení však bylo chybně uvedeno: „Závěrečný účet Mikroregionu Ivančicko za 
rok 2009 byl schválen.“. Dle provedené kontroly je však nutné, aby správné znění usnesení 
obsahovalo  výslovně  uvedený  text  „bez  výhrad“,  tedy:  „Závěrečný  účet  Mikroregionu 
Ivančicko za rok 2009 byl schválen  bez výhrad.“ Proto je nutné opravit uvedené usnesení . 
K návrhu nikdo neměl připomínky, výhrady, ani námitky a předseda nechal o novém znění 
usnesení hlasovat: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 10 0 0

Závěrečný účet Mikroregionu Ivančicko za rok 2009 byl schválen bez výhrad.

INFORMACE O PRŮBĚŽNÉM PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ DOBROVOLNÉHO 
SVAZKU OBCÍ
Slova se ujal předseda svazku Ladislav Veselý a informoval valnou hromadu o tom, že se 
zúčastnil průběžného přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Ivančicko, které proběhlo 
dne 15.11.2010 a upozornil na nedostatky v účetnictví, na které bylo ze strany kontrolního 
orgánu poukázáno. 

PARKOVACÍ KARTY PRO ZÁSTUPCE MIKROREGIONU
Pan Martin Jacko navrhl,  že by pro členy valné hromady mohly být zhotoveny parkovací 
karty  platné  ve  městě  Ivančice.  Tajemník  přislíbil,  že  do  příští  valné  hromady  budou 
parkovací karty zajištěny.  

13.  ROZPRAVA

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

14. 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.  

15. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast a všem činnost pro Mikroregion 
v předešlém volebním období. Poté 32. VALNOU HROMADU v 17:30 ukončil.

V Ivančicích dne 15. prosince 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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V Ý P I S  U S N E S E N Í
z 32. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
32. zasedání valné hromady se konalo dne 15. prosince 2010 na MěÚ Ivančice a zúčastnilo se 
jej  10 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 Mikroregionu

3. Schválila změnu stanov dobrovolného svazku obcí dle předloženého návrhu.

4. Zvolila návrhovou komisi ve složení:

Ing. Bohumil Smutný
Pavel Kovařík
Josef Obršlík

Veřejným hlasováním – aklamací zvolila:

předsedu správního výboru: Ladislav Veselý
pověřený zastupitel obce Nová Ves

1. místopředsedu správního výboru: Mgr. Radek Musil
místostarosta města Ivančice

2. místopředsedu správního výboru: Mgr. Miloš Musil
pověřený zastupitel města Oslavany

        další 2 členy správního výboru: Pavel Kovařík
starosta obce Mělčany

Bc. Martin Frei
místostarosta města Dolní Kounice

 členy revizní komise: Martin Jacko
starosta obce Čučice

Ing. Jan Černý
pověřený zastupitel obce Moravské 
Bránice

Miloš Dostalý
starosta obce Hlína

tajemníka svazku: Ing. Bohumil Smutný

5. Schválila členský příspěvek na rok 2011 ve výši 15,- Kč na občana.
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6. Schválila rozpočet Mikroregionu na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky 2012, 2013 
dle předloženého návrhu bez výhrad.

7. Schválila složení inventarizační komise dle předloženého návrhu.

8. Schválila rozpočtové opatření č. 2 / 2010 dle předloženého návrhu.

9. Vzala na vědomí informace o dokončení realizace projektu „Obnova zeleně členských 
obcí MR Ivančicko“ a schválila úhradu odměny ve výši  25.000,- Kč paní Ing. Jitce 
Vágnerové za zpracování projektové dokumentace a autorský dozor.

10. Schválila zajištění expozice Mikroregionu Ivančicko na veletrhu REGIONTOUR 
2011 dle nabídky prezentované Reklamní Agenturou GONG na organizační schůzce a 
úhradu zálohových faktur. Dále vzala na vědomí úhradu veškerých nezbytných 
nákladů souvisejících s organizací veletrhu cestovního ruchu firmě Veletrhy Brno a.s., 
které bude realizovat předseda správního výboru. Hrazeno bude z příspěvku Skupiny 
ČEZ.

11. Schválila pořízení 2.500 ks kalendářů od Reklamní Agentury GONG (Ing. Jan 
Příhoda, IČ: 44071990) za celkovou cenu 105.000 Kč. Jeden ks bude členským obcím 
prodán za cenu 36,- Kč/ks, ostatním zájemcům za 42,- Kč/ks.

12. Schválila opravu usnesení z VH č.30/2010 bod 4) na nové znění: Závěrečný účet 
Mikroregionu Ivančicko za rok 2009 byl schválen bez výhrad.

V Ivančicích dne 15. 12. 2010
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