
Z   Á   P   I   S
z 34. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO
konané dne 29. června 2011 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina
Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Bc. Martin Frei
Neomluveni : -

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Prezentace projektu „Zpívej“pod záštitou Mikroregionů Kahan a Ivančicko
3) Zpráva o činnosti Mikroregionu Ivančicko
4) Zpráva o revizi účetnictví svazku
5) Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a Závěrečný účet za rok 2010
6) Zpráva revizní komise
7) Vypořádání závazků Mikroregionu Ivančicko
8) Rozpočtové opatření č.1/2011
9) Přijetí dotačních prostředků JMK (Program rozvoje venkova, DT7)
10) Reklamní plnění ČEZ 2011
11) Náměty, podněty, rozprava
12) Usnesení
13) 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. Vzhledem 
k tomu, že nikdo nic neměl, nechal o předloženém návrhu hlasovat: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování            8 0 0

Návrh programu zasedání byl schválen.

2. PREZENTACE PROJEKTU „ZPÍVEJ“ POD ZÁŠTITOU MIKROREGIONŮ 
KAHAN A IVANČICKO 

S prezentací projektu „Zpívej“ vystoupil pan Ivo Čadílek, jednatel občanského sdružení „O 
všem?  Ovšem!“,  o.s.  Cílem projektu  je  najít  pěvecké  talenty  v Mikroregionech  Kahan  a 
Ivančicko. Realizace projektu má mimo jiné za cíl také prohloubit spolupráci mezi oběma 
Mikroegiony.  Po  prezentaci  základních  informací  požádal  pan  Čadílek  o  podporu  tohoto 
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projektu,  jak  v rámci  jednotlivých  obcí  Mikroregionu  Ivančicko,  tak  i  samotným 
Mikroregionem Ivančicko.  K prezentovanému projektu nebyly vzneseny valnou hromadou 
žádné dotazy.

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU

Zprávu  o  činnosti  Mikroregionu  přednesl  tajemník  Mikroregionu  Ing.  Bohumil  Smutný. 
Zpráva obsahovala činnost svazku od 13. 04. 2010 do 29. 06. 2011.

4. ZPRÁVA O REVIZI ÚČETNICTVÍ SVAZKU

Tajemník přednesl obsah zprávy o revizi účetnictví svazku, jehož zpracováním byla pověřená 
Ing. Ivana Krejčová. Na základě unesení ze zasedání mimořádné valné hromady svazku, Ing. 
Krejčová  provedla  přezkoumání  účetnictví  za  roky 2009,  2010,  2011.  Pro  přezkum byly 
zajištěny od bývalé  účetní  svazku paní Helešicové účetní  doklady,  faktury přijaté,  faktury 
vydané, pokladní doklady a mzdové doklady. 

Kontrolou  byly  zjištěny nedostatky,  které  jsou podrobně zpracovány v samostatné  zprávě. 
Zpráva je nedílnou přílohou tohoto zápisu. Na základě této zprávy bylo zjištěno, že celkem 
bylo bývalou účetní svazku neoprávněně vyčerpáno:

2009      8 470,-   Kč
2010         535 978,82  Kč
2011         133 360,-    Kč
Celkem         677 808,82 Kč
Z toho částka neoprávněně převedena na účet MŠ Čučice   99 000,-    Kč

Z předložené zprávy vyplynuly pro valnou hromadu následující doporučení, zjištění a návrhy 
na opatření:

Doporučení:

1) Vyzvat  Mateřskou  školu  Čučice,  ke  vrácení  částky  99  000,-  Kč,  která  byla 
neoprávněně převedena na její účet.

2) Uzavřít s bývalou účetní paní Helešicovou písemnou dohodu, na jejímž základě bude 
mzda  za  duben  a  květen  2011  použita  na  snížení  dluhu,  který  svým  jednáním 
vytvořila.

3) Revizní komise by se měla scházet tak, aby alespoň jedenkrát ročně mohla předložit 
valné  hromadě  Svazku  zprávu.  Tato  zpráva  bude  následně  na  valné  hromadě 
projednána a bude k ní přijato usnesení.

Zjištění:

Při kontrole přijatých faktur bylo zjištěno, že faktury s čísly 50015, 50010,  50014, 
50013,  50012,  50011,  znovu  50010,  50009,  50008  jsou  okopírované  a  upravené 
faktury, podpisy příkazce operace jsou falešné, platby z těchto faktur chodily na úplně 
jiné účty.
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Návrhy na opatření:

V co možná nejkratší době znovu naúčtovat rok 2010 a 2011. Účetně vyčíslit ztrátu, 
která byla způsobena úmyslným jednáním účetní Jany Helešicové. Požádat Krajský 
úřad Jihomoravského kraje o nový přezkum hospodaření a poté schválit  Závěrečný 
účet Mikroregionu.

Předseda svazku Ladislav Veselý informoval valnou hromadu o aktuálním stavu vzhledem 
k podezření  na  zpronevěru  finančních  prostředků  bývalou  účetní  svazku  paní  Janou 
Helešicovou. Policie ČR případ vyšetřuje, předána jí byla Zpráva o revizi účetnictví svazku. 
Bývalá účetní svazku Jana Helešicová uvedla, že hodlá neoprávněně převedené prostředky 
Mikroregionu Ivančicko vrátit předběžně do konce srpna 2011.

Tajemník ke zprávě uvedl, že aktuální stav řešení jednotlivých bodů je následující:
- Mateřská škola Čučice bude v co nejkratší době vyzvána k vrácení částky 99.000,- Kč
- S bývalou účetní Janou Helešicovou již byla  uzavřena písemná dohoda, na základě 

které byla její nevyplacená mzda za měsíce duben a květen použita na snížení dluhu, 
který svým jednáním způsobila.

- Revizní komise se sešla 12. 5. 2011 a její zpráva bude předložena na dnešním zasedání 
valné hromady.

- Ing. Krejčová, pověřená vedením účetnictví svazku, v současné době průběžně pracuje 
na  korekci  všech  nedostatků  a  pochybeních  v účetnictví  svazku.  Jakmile  bude vše 
napraveno,  bude  podána  Žádost  na  Krajský  úřad  Jihomoravského  kraje  o  nový 
přezkum hospodaření a zpracován Závěrečný účet.  

Nikdo neměl k uvedenému další návrhy nebo připomínky. K danému bodu proběhla krátká 
diskuze  ohledně  škody,  kterou  svým  jednáním  bývalá  účetní  svazku  Jana  Helešicová 
způsobila. 

Valná hromada vzala předloženou zprávu o revizi účetnictví svazku na vědomí.

5. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚREČNÝ ÚČET 
ZA ROK 2010

Na  základě  zákona  č.  250/2000  Sb.  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů 
Mikroregion Ivančicko byl zveřejněn závěrečný účet DSO za rok 2010 a Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření DSO za rok 2010. 

Přezkum hospodaření DSO za rok 2010 byl proveden k 18. 4. 2011. Přezkum provedla Jana 
Burgerová (na základě pověření vedoucího odboru kontrolního a právního Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje)

Závěr:

1) Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregionu Ivančicko za rok 2010: byly 
zjištěny chyby a  nedostatky uvedené  v ustanovení  § 10 dost.  3  psím.  c)  zákona o 
přezkoumávání  hospodaření,  a  to  nedostatky  spočívající  v porušení  povinností 
stanovených  zvláštními  předpisy:
 -  Zprávy  o  výsledcích  kontroly  hospodaření  s majetkem  svazku  obcí  a  s jeho 
finančními prostředky nebyly předkládány zastupitelstvům členských obcí
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2) Upozornění  na  případná rizika,  které  lze  dovodit  ze  zjištěných chyb  a  nedostatků, 
která  mohou  mít  negativní  dopad  na  hospodaření  územního  celku  v budoucnu:  
-  Při  přezkoumání  hospodaření  za  rok 2010 nebyla  zjištěna žádná rizika,  která  by 
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

3) Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,83%
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,48%
c) Podíl zastaveného majetku na celkového majetku ÚC 0%

Tajemník k závěrům uvedl, že při Přezkoumání hospodaření svazku, které se uskutečnilo 18. 
dubna  2011,  nebyly  ze  strany  kontrolorů  vůbec  identifikovány  zásadní  skutečnosti  pro 
hospodaření svazku, které by odhalily možné podezření na zpronevěru finančních prostředků. 
Po následné externí revizi účetnictví si předseda a tajemník svazku nedokážou vysvětlit, jak je 
možné, že přezkum hospodaření žádné podezřelé skutečnosti ve vedení účetnictví neodhalil, 
vzhledem  k tomu,  že  již  zběžnou  kontrolou  účetních  dokladů  bylo  možné  snadno 
identifikovat zjevně upravené doklady, chybějící výpisy z BÚ apod. závažné nedostatky.

Tajemník  dále  upozornil  na skutečnost,  že závěrečný účet  byl  vypracován bývalou účetní 
svazku Janou Helešicovou v dubnu 2011 a obsahově vychází ze stavu účetnictví, ve kterém 
probíhaly  neoprávněné  převody,  a  které  obsahovalo  zjevně  upravené,  podvržené  účetní 
doklady  a  falešné  podpisy  příkazce  operací.  Jak  již  bylo  uvedeno  ve  „Zprávě  o  revizi 
účetnictví  svazku“,  je  nutné  nejprve  korigovat  a  napravit  všechna  úmyslná  i  neúmyslná 
pochybení  při  vedení  účetnictví  za rok 2010. Po nápravě chyb a nedostatků požádá DSO 
Mikroregion Ivančicko Krajský úřad o nový přezkum hospodaření.

Ze  zprávy  o  výsledku  přezkoumání  bylo  dále  zjištěno,  že  revizní  komise  nepracovala 
v souladu se  Stanovami  svazku.  Kontrolou  bylo  zjištěno,  že  k 31.  12.  nebyly  vyhotoveny 
žádné zápisy z provedených kontrol.  Tato skutečnost,  stejně tak jako zjištění, že Zprávy o 
výsledcích  kontroly  hospodaření  s majetkem  svazku  obcí  a  s jeho  finančními  prostředky 
nebyly předkládány zastupitelstvům členských obcí, budou napraveny.
 
Tajemník seznámil valnou hromadu se zněním zákona č. 250/2000 Sb. §17, který upravuje 
projednání  závěrečného účtu.,  který  se  uzavírá  vyjádřením.  Na základě  těchto  skutečností 
předseda svazku navrhnul  přijmout  usnesení.  K danému návrhu usnesení  nebyly  vzneseny 
žádné námitky a připomínky.  

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada bere na vědomí zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2010 a 
souhlasí  se  závěrečným účtem Mikroregionu Ivančicko za  rok 2010 s výhradami,  na 
základě  nichž  přijímá  svazek  obcí  opatření  potřebná  k nápravě  chyb  a  nedostatků. 
Mikroregion Ivančicko přitom vyvodí závěr vůči osobě, která svým jednáním způsobila 
svazku obcí škodu.

6. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

Předseda svazku Ladislav Veselý předal slovo předsedovi revizní komise Ing. Janu Černému, 
který přednesl obsah zápisu z jednání revizní komise dne 12. 5. 2011. Zápis a rekapitulace 
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usnesení je přílohou tohoto zápisu. Na základě přednesené zprávy proběhla krátká diskuze 
k možnému řešení identifikovaných nedostatků. K danému bodu bylo přijato usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada bere na vědomí zprávu revizní komise ze dne 12. 5. 2011. Na základě 
podnětů vyplývajících ze zprávy revizní komise projedná návrh na změnu stanov, resp. 
dalších dokumentů svazku (jednací, volební řád) po odborném zapracování těchto změn, 
nejpozději do konce roku 2011.

7. VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ MIKROREGIONU IVANČICKO

Tajemník seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem financí na bankovním účtu svazku a 
plněním rozpočtu vzhledem k členským příspěvkům od obcí. Současná finanční situace po 
zcizení prostředků neumožňuje, aby svazek uhradil všechny své závazky najednou, v rámci 
možností  by  však  měl  řešit  nejdůležitější  platby  vůči  externím subjektům.  Dočasně  bude 
nutné  pozastavit  platby  některých  závazků,  kde  je  možné  s úhradou  posečkat,  zejména 
například  za  provedené  reklamy  členským obcím  (příspěvky  Skupiny  ČEZ).  Na  základě 
usnesení  mimořádné  valné  hromady,  kde  bylo  schváleno  uznání  závazku  vůči  firmě  Ing. 
Halámek  Vojtěch  za  realizaci  zakázky  Zeleň  pro  krajinu  i  obce,  je  nutné  dle  finančních 
možností  uhradit tento závazek, který sestává ze dvou faktur (faktura č. 312010 na částky 
342.428,- Kč a 34.566,- Kč). V současné době by bylo možné uhradit fakturu ve výši 34.566,- 
Kč.

Dále tajemník navrhnul odměnu pro paní Ing. Ivanu Krejčovou za provedení revize účetnictví 
svazku,  opravu  účetnictví  za  rok  2010,  2011  a  vedení  účetnictví  svazku  v následujících 
měsících. Pracovně právní vztah bude realizován formou dohody o provedení práce.

K zajištění  možnosti  úhrady  dalších  závazků  Mikroregion  použije  prostředky  z vlastních 
zdrojů – rozpočtu svazku -  příspěvků členských obcí, které zatím nebyly uhrazeny v plné 
výši od všech obcí. Tajemník vyzval, aby obce uhradily členský příspěvek na rok 2011, které 
tak ještě neučinily. Dalším zdrojem příjmu Mikroregionu budou příspěvky za reklamní plnění 
od  Skupiny ČEZ.  Vymáhána  dále  bude  také  částka  ve  výši  99.000,-  od  Mateřské  školy 
Čučice, kam byly prostředky Mikroregionu neoprávněně převedeny bývalou účetní svazku.

K danému bodu neměl  nikdo  připomínky,  ani  námitky,  proto  předseda  nechal  hlasovat  o 
usnesení.

  
ANO NE ZDRŽELO SE

Výsledek hlasování 8 0 0

Valná  hromada schvaluje úhrady: fakturu č.  312010 ze  dne 30.  11.  2010 firmě Ing. 
Halámek Vojtěch ve výši 34 566,- Kč, dále proplacení odměny ve výši 10 000 Kč Ing. 
Ivaně Krejčové na základě uzavření dohody o provedení práce. Valná hromada souhlasí 
s dočasným  pozastavením  plateb  závazků  vůči  členským  obcím  do  doby  zajištění 
nezbytných finančních prostředků. O prioritách úhrady jednotlivých závazků bude dále 
rozhodovat správní výbor svazku.     
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8. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 / 2011

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č.1/2011, 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           8 0 0

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

9. PŘIJETÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ JMK (PROGRAM ROZVOJE VENKOVA, 
DT7)

Tajemník  seznámil  valnou hromadu s informací,  že  Jihomoravský kraj  schválil  poskytnutí 
účelové  dotace  z rozpočtu  Jihomoravského  kraje  v roce  2011  v rámci  Programu  Rozvoje 
venkova na akci „Aktualizace strategie rozvoje Mikroregionu Ivančicko“ ve výši 115.000,- 
Kč (charakter akce: provoz) a vyzval předsedu svazku k podpisu smlouvy. 
K dané  informaci  proběhla  krátká  diskuze.  Členové  valné  hromady se shodli,  že  za  dané 
situace  není  Mikroregion  Ivančicko  schopen  garantovat  zajištění  spolufinancování  této 
neinvestiční  akce,  není  připraven  k realizaci  akce,  není  schopen  dostát  všem  dalším 
závazkům,  které  vyplývají  ze  Smlouvy  o  poskytnutí  dotace.  Po  diskuzi  nechal  předseda 
hlasovat o návrhu usnesení. 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná  hromada neschvaluje  přijetí  účelové  dotace  z rozpočtu  Jihomoravského  kraje 
v roce 2011 v rámci Programu rozvoje venkova na akci „Aktualizace strategie rozvoje 
Mikroregionu  Ivančicko“,  vzhledem  k tomu,  že  Mikroregion  není  schopen  zajistit 
spolufinancování a není schopen dostát závazkům vyplývajícím ze Smlouvy o poskytnutí 
dotace. 

10.  REKLAMNÍ PLNĚNÍ ČEZ 2011  

Skupina ČEZ avizovala,  že Mikroregion Ivančicko obdrží k přislíbeným 315.000 Kč další 
prostředky ve výši 135.000,- Kč. Celkový příspěvek tedy bude činit 450.000,- Kč. Skupina 
ČEZ byla  vyrozuměna o současných problémech a skutečnostech v MR Ivančicko a  bylo 
předjednáno, že objednávka na reklamní plnění bude uzavřena v průběhu léta.

Tajemník  prezentoval  návrh  objednávky  a  s přítomnými  zástupci  jednotlivých  obcí 
prodiskutoval jednotlivá reklamní plnění. 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada schvaluje návrh objednávky se Skupinou ČEZ dle předloženého návrhu 
a je přílohou tohoto zápisu.
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11.  NÁMĚTY, PODNĚTY, ROZPRAVA

• Mgr.  Miloš  Musil  navrhnul,  aby  Mikroregion  Ivančicko  požádal  o  dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje na opravu značení a mobiliáře cyklostezek, které 
jsou v jeho vlastnictví. Tajemník svazku reagoval, že zkusí také zjistit možnosti při 
dalším jednání se Skupinou ČEZ.

• Tajemník  informoval,  že  byl  kontaktován  zástupcem  firmy  Veletrhy  Brno  a.s. 
s dotazem  na  účast  na  veletrhu  cestovního  ruchu  Regiontour  2012.  Vzhledem 
k aktuální  finanční  situaci  Mikroregionu  není  možné  tuto  otázku  nyní  řešit. 
V případě, že dojde k včasnému vrácení neoprávněně převedených prostředků (do 
září  2011  –  závazný  termín  pro  podání  přihlášky),  rozhodne  o  účasti  valná 
hromada na svém příštím zasedání. 

12. 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.  

13. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast, popřál příjemné prožití letních 
měsíců a dovolených. Poté 34. VALNOU HROMADU v 17:35 ukončil.

V Ivančicích dne 29. června 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

- 7 -



V Ý P I S  U S N E S E N Í
z 34. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO

34. zasedání valné hromady se konalo dne 29. června 2011 na MěÚ Ivančice a zúčastnilo se jej 8 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 o revizi účetnictví svazku.

4. Vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2010 a souhlasila se závěrečným 

účtem Mikroregionu Ivančicko za rok 2010 s výhradami, na základě nichž přijímá svazek obcí opatření 

potřebná k nápravě chyb a nedostatků. Mikroregion Ivančicko přitom vyvodí závěr vůči osobě, která 

svým jednáním způsobila svazku obcí škodu.

5. Vazala na vědomí zprávu revizní komise ze dne 12.5.2011. Na základě podnětů vyplývajících ze zprávy 

revizní komise projedná návrh na změnu stanov, resp. dalších dokumentů svazku (jednací, volební řád) 

po odborném zapracování těchto změn, nejpozději do konce roku 2011.

6. Schválila úhrady: fakturu č. 312010 ze dne 30.11.2010 firmě Ing. Halámek Vojtěch ve výši 34 566,- 

Kč, dále proplacení odměny ve výši  10 000 Kč Ing. Ivaně Krejčové na základě uzavření  dohody o 

provedení práce. Valná hromada souhlasila s dočasným pozastavením plateb závazků vůči členským 

obcím do doby zajištění nezbytných finančních prostředků. O prioritách úhrady jednotlivých závazků 

bude dále rozhodovat správní výbor svazku.     

7. Projednala a schválila rozpočtové opatření č. 1/2010 bylo dle předloženého návrhu.

8. Neschválila přijetí  účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje  v roce 2011 v rámci Programu 

rozvoje venkova na akci „Aktualizace strategie rozvoje Mikroregionu Ivančicko“, vzhledem k tomu, že 

Mikroregion není schopen zajistit spolufinancování a není schopen dostát závazkům vyplývajícím ze 

Smlouvy o poskytnutí dotace. 

9. Schválila návrh objednávky se Skupinou ČEZ dle předloženého návrhu.

V Ivančicích dne 29. 06. 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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