
Z   Á   P   I   S
z 33. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO
konané dne 13. dubna 2011 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina
Omluveni : Martin Jacko, Martin Frei
Neomluveni : -

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1. Zahájení
2. Informace a prezentace externích subjektů

• Skupina ČEZ o odběru elektřiny a plynu pro obce Mikroregionu
• Středisko volného času Ivančice
• Sociálně-právní ochrana dětí v Ivančicích a zřízení komise sociálně-právní ochrany 

dětí 

3. Zpráva o činnosti Mikroregionu
4. Zpráva inventarizační komise
5. Rozdělení finančního příspěvku Skupiny ČEZ na rok 2011
6. Pořízení venkovních přístřešků /tzv. party stanů/ pro obecní akce 
7. Návrhy na formy propagace a prezentace obcí Mikroregionu v roce 2011
8. Různé
9. Rozprava
10. Usnesení
11. Závěr

1. ZAHÁJENÍ 

Zahájení provedl předseda správního výboru Ladislav Veselý.  Přivítal účastníky zasedání, 
přednesl  návrh programu. Uvedl, že bod č. 2) dnešního zasedání bude rozšířen o vystoupení 
dalšího  hosta  –  pana  Miroslava  Kamrly,  který  se  na  valnou  hromadu  obrátil  s žádostí  o 
krátkou  prezentaci.   Zeptal  se,  zda  má  někdo  návrh  na  pozměnění,  doplnění.  Vzhledem 
k tomu, že nikdo nic neměl, nechal o předloženém návrhu hlasovat: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování            9 0 0

Návrh programu zasedání byl schválen.
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2. INFORMACE A PREZENTACE EXTERNÍCH SUBJEKTŮ 

• Skupina ČEZ o odběru elektřiny a plynu pro obce Mikroregionu

Za ČEZ Prodej, s.r.o. vystoupil pan Karel Sajvera, manažer akviziční a retenční 
politiky. Zástupcům obcí byly předány informační materiály.

• Středisko volného času Ivančice

Za Středisko volného času Ivančice vystoupila Mgr. Jana Heřmanová s náměty na 
projekty spolupráce a zapojení jako partnera Mikroregion Ivančicko. Informovala o 
dotačních možnostech. 

• Sociálně-právní ochrana dětí v Ivančicích a zřízení komise sociálně-právní 
ochrany dětí 

Za odbor sociálních věcí MěÚ Ivančice podala k danému tématu informace vedoucí 
Ing. Olga Prokopová. K bodu proběhla krátká diskuze, kdy starostové pokládali k dané 
problematice otázky.

• Mimo naplánovaný bod jednání vystoupil dále pan Miroslav Kamrla s nabídkou 
šikmého  leteckého  snímkování,  produktů  virtuálních  prezentací  a  tištěných 
materiálů (kalendáře, propagační tiskoviny obcí  a jiné…)

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU

Zprávu  o  činnosti  Mikroregionu  přednesl  tajemník  Mikroregionu  Ing.  Bohumil  Smutný. 
Zpráva obsahovala činnost svazku od 15. 12. 2010 do 13. 04. 2011.

4. ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Tajemník přednesl obsah zprávy inventarizační komise, která působila ve složení: předseda 
Pavel Kovařík, členové Josef Obršlík a Miloš Dostalý. Provedenou inventurou nebyly zjištěny 
žádné inventarizační rozdíly nebo nesrovnalosti.

K prezentované zprávě inventarizační komise nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky 

Valná hromada vzala předloženou zprávu inventarizační komise na vědomí.

5. ROZDĚLENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU SKUPINY ČEZ NA ROK 2011

Tajemník svazku, Ing. Smutný přiblížil situaci ohledně příspěvků v roce 2011. Skupina ČEZ 
avizovala, že podpoří letos Mikroregion Ivančicko příspěvkem ve výši pouze 315.000,.- Kč, 
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což je o 30% méně, než v roce předchozím. Informace o rozpočtu navíc přišla se značným 
zpožděním oproti předchozím rokům. Přislíbeno je dorovnání této částky do původní výše 
(tedy 450.000,- Kč), pokud bude uvolněna rezerva ČEZu na podzim 2011. Tato skutečnost 
však  zatím  nebyla  potvrzena.  Předseda  svazku  Ladislav  Veselý  dal  prostor  k diskuzi 
k danému bodu. 

Valná hromada se v diskuzi k danému bodu zabývala  skutečností,  zda-li  snížit  každoroční 
příspěvek rozdělovaný mezi  členské obce z původních 15.000,-  Kč na 10.000,.-  Kč,  nebo 
ponechat  původní  výši  a  méně  vynaložit  na  projekty Mikroregionu.  Náměty  na své malé 
projekty obce předložily tajemníkovi na formuláři. Po diskuzi k danému bodu byl předložen 
návrh na usnesení, že příspěvek zůstane ve výši 15.000 Kč/obec. Zbývající finance by byly 
využity na projekty Mikroregionu (nákup vybavení, prezentace na veletrhu cestovního ruchu 
Regiontour). Příspěvky se týkají všech měst a obcí, s výjimkou měst Ivančice a Oslavany, 
které  dostávají  od  Skupiny  ČEZ  příspěvek  přímo.  Předseda  nechal  o  návrhu  usnesení 
hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

Valná hromada schvaluje rozdělení příspěvku od Skupiny ČEZ ve výši 15.000,-Kč pro 
obec /reklamní plnění na akce/ a zbývající finance využít na projekty Mikroregionu.

6. POŘÍZENÍ VENKOVNÍCH PŘÍSTŘEŠKŮ /TZV. PARTY STANŮ/ PRO OBECNÍ 
AKCE

Tajemník svazku prezentoval nabídku na pořízení venkovních přístřešků – party stanů pro 
využití při konání venkovních akcí v rámci obcí MR Ivančicko. Na těchto stanech by bylo 
umístěno logo Skupiny ČEZ, aby zároveň sloužily pro reklamní plnění. Impulsem pro úvahu 
o  pořízení  těchto  stanů   bylo  jednání  se  Skupinou  ČEZ,  která  Mikroregionu  Ivančicku 
zakoupení  stanů  doporučila  a  předala  kontakt  na  možného  zpracovatele,  firmu  Relative 
design.  Předseda  poté  nechal  prostor  k diskuzi.  Starostové  členských  obcí  se  převážně 
vyjádřili,  že  mnoho  obcí  již  obdobnými  stany disponuje  a  předložená  nabídka  je  cenově 
neakceptovatelná. Valná hromada se proto rozhodla ustoupit od tohoto záměru. 

Tajemník dále prezentoval možnost pořízení vybavení pro dětské dny – skákací trampolíny. 
Na základě průzkumu trhu dle nabídek z Internetu  by bylo možné levnější trampolínu pořídit 
již  okolo  cca.  10.000  Kč/kus.  Valná  hromada  s tímto  záměrem  souhlasila  a  doporučila 
v případě této ceny uvažovat o pořízení 4 kusů.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

Valná hromada schválila záměr pořídit skákací trampolíny pro dětské dny.

7. NÁVRHY NA FORMY PROPAGACE A PREZENTACE OBCÍ MIKROREGIONU 
V     ROCE 2011  

Vzhledem k omezeným finančním možnostem Mikroregionu na základě sníženého příspěvku 
od  Skupiny  ČEZ  nebyly  podány  žádné  návrhy  na  formy  propagace  a  prezentace  obcí 
Mikroregionu v roce 2011.
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12.  RŮZNÉ  

• Mgr.  Miloš  Musil  představil  záměr  navázat  bližší  spolupráci  s Mikroregionem 
KAHAN v oblasti společných projektů. Za tímto účelem bude svolána organizační 
schůzka  zástupců  obou  Mikroregionů.  Výsledky  jednání  budou  prezentovány 
valné hromadě po uskutečnění schůzky.

• Ing.  Černý  požádal,  aby  bylo  zajištěno  rozesílání  zápisů  z valných  hromad  e-
mailem v pokud možno co nejkratší době.

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.  Poté  33.  VALNOU 
HROMADU v 17:40 ukončil.

V Ivančicích dne 13. dubna 2011

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 33. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO
33. zasedání valné hromady se konalo dne 13. dubna 2011 na MěÚ Ivančice a zúčastnilo se 
jej 9 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. Vzala na vědomí předloženou zprávu inventarizační komise.

4. Schválila rozdělení příspěvku od Skupiny ČEZ ve výši 15.000,-Kč pro obec /reklamní 

plnění na akce/ a zbývající finance využít na projekty Mikroregionu.

5. Schválila záměr pořídit skákací trampolíny pro dětské dny.

V Ivančicích dne 13. 04. 2011

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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