
Z   Á   P   I   S
z 35. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO
konané dne 26. září 2011 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina
Omluveni : Ing. Karel Kuča, Josef Obršlík 
Neomluveni : -

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti
3) Vypořádání závazků MR Ivančicko
4) Účast MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 

2012
5) Různé

- Vydání kalendářů 2012
6) Rozprava
7) Usnesení
8) 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            9 0 0

Návrh programu 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 26. 09. 2011. Valná hromada vzala 
zprávu o činnosti na vědomí.
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3. VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ MR IVANČICKO

Tajemník seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem financí na bankovním účtu svazku a 
plněním rozpočtu vzhledem k členským příspěvkům od obcí. Informoval,  že bývalá účetní 
svazku paní Helešicová, podezřelá ze zpronevěry finančních prostředků Mikroregionu, zatím 
žádný  finanční  obnos  nevrátila  a  dle  jejího  vyjádření  neví,  kdy  bude  možné  odcizené 
prostředky navrátit. V návaznosti na tuto informaci reagoval  Bc. Martin Frei. Uvedl, že by 
Mikroregion  měl  hledat  vhodné  právní  nástroje  na  zjištění  a  vymožení  závazku  paní 
Helešicové  vůči  MR Ivančicko.  Předseda  svazku  Ladislav  Veselý  přislíbil,  že  s právníky 
zkonzultuje veškeré reálné možnosti a vhodné právní nástroje, které lze využít na zajištění 
dlužného  titulu  a  v návaznosti  na  to  budou  neprodleně  podniknuty  další  kroky  vůči  p. 
Helešicové. 

Tajemník  informoval,  že  Skupina ČEZ Mikroregionu Ivančicko v těchto  dnech poukazuje 
příspěvek na reklamní plnění pro rok 2011. Jedná se o zálohu ve výši 300.000,- Kč. Z těchto 
prostředků by bylo možné částečně uhradit  závazek vůči firmě Halámek Vojtěch,  provést 
částečnou  úhradu  faktury  č.  302010 ve  výši  342.428,-  Kč za  realizaci  projektu  „Obnova 
zeleně  členských  obcí  MR Ivančicko“,  který  nebyl  zaplacen  vinou  protiprávního  jednání 
bývalé účetní svazku. Navržená částka k úhradě je 250.000, -Kč. Tajemník dále informoval, 
že v  souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 28.07.2010 s firmou Halámek Vojtěch, je 
firma oprávněna účtovat věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. Pokud by byla po Mikroregionu dlužná částka opravdu požadována, bude nutné ji 
vymáhat  po  bývalé  účetní  svazku  p.  Helešicové,  vzhledem  k tomu,  že  k situaci  došlo 
v důsledku jejího zavinění. K této záležitosti vyjádřilo více členů valné hromady požadavek 
jednat s firmou Halámek Vojtěch. Dále byla diskutována skutečnost, že v některých obcích 
došlo  i  přes  veškerou  vynaloženou  péči  k uschnutí  většího  množství  některých  stromů  a 
rostlin. Ze strany jednotlivých obcí by tak bylo možné požadovat reklamace. Proto by bylo 
vhodné pozvat Ing. Halámka na zasedání správního výboru svazku a dohodnout se s ním jak 
na vyřešení smluvní pokuty, tak i na náhradu zeleně v těch obcích, kde vznikly problémy.      

Tajemník dále navrhnul, aby valná hromada projednala uzavření pracovně-právního vztahu 
s novou  účetní  svazku.  Na  poslední  valné  hromadě  byla  pověřena  Ing.  Ivana  Krejčová 
nápravou  chyb  a  dočasným vedením účetnictví  za  jednorázovou  odměnu,  tento  úkol  byl 
načasován do konce září. Vzhledem k tomu, že spolupráce se osvědčila, tajemník a předseda 
svazku navrhli,  aby s Ing.  Krejčovou byl  uzavřen pracovněprávní  vztah formou dohody o 
provedení  práce do konce roku 2011 za stejných mzdových podmínek,  které  byly  určeny 
pro bývalou účetní svazku. Jiné návrhy ze strany členů valné hromady podány nebyly.   

V rámci tohoto bodu další záležitosti k projednání nebyly, proto nechal předseda hlasovat o 
návrhu usnesení. 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           9 0 0

Valná  hromada  schvaluje  částečnou  úhradu  faktury  č.  302010  z roku  2010,  firmě 
Halámek Vojtěch, ve výši 250.000,- Kč (z celkového závazku 342.428,- Kč) z prostředků 
na reklamní plnění od Skupiny ČEZ a pověřuje správní výbor ve věci dalšího jednání a 
dořešení záležitostí smluvní pokuty a reklamací. 
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Valná  hromada  dále  souhlasí  s uzavřením  dohody  o  provedení  práce  s Ing.  Ivanou 
Krejčovou do konce roku 2011 za stejných mzdových podmínek, které byly stanoveny 
pro bývalou účetní svazku.

Po  projednání  tohoto  bodu  valnou  hromadu  opustil  Miloš  Dostalý  a  počet  členů  valné  
hromady tak klesl na 8.

4. ÚČAST MR IVANČICKO NA MEZINÁRODNÍM VELETRHU CESTOVNÍHO 
RUCHU REGIONTOUR 2012

Tajemník  prezentoval  zpracovaný  materiál,  který  byl  rozeslán  na  členy správního  výboru 
v průběhu  měsíce  září  2011  –  kalkulaci  nákladů  na  zajištění  expozice  na  mezinárodním 
veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012. Zpracováno bylo 5 variantních řešení, přičemž 
jednotlivé varianty zahrnují kalkulaci za pronájem plochy, předpokládané náklad na zajištění 
expozice  (grafika,  výstavba,  vybavení  a  instalace)  a  odhadované  náklady  na  energie, 
technické  poplatky,  vstupy a  další  náklady.  Varianta  č.1  předpokládá  zachování  plochy i 
rozsahu  expozice  ve  stejném  rozsahu  jako  doposud,  další  varianty  předpokládají  úspory 
v různých výších. Po prezentaci kalkulací předseda dal  prostor k rozpravě.

Do rozpravy se přihlásil Mgr. Miloš Musil. Dle jeho názoru je důležité na výstavišti udržet 
pro Mikroregion Ivančicko plochu 55 m2,  kterou Mikroregion v předchozích letech ke své 
prezentaci  využíval  vzhledem  k dobré  pozici  a  skutečnosti,  že  kdybychom  zvolili  jinou 
variantu, nikdo nám nezaručí, že budeme umístěni ve stejné atraktivní pozici. Zcela z úvah by 
vyloučil  variantu,  která  by  využívala  typovou  expozici  na  ploše  20  m2,  kde  by  sice 
Mikroregion dosáhl výrazných úspor, ale prezentace by byla oproti předchozím letům zcela 
degradována.

K danému  bodu  se  vyjadřovali  další  zástupci  obcí.  Účast  na  mezinárodním  veletrhu 
cestovního ruchu podporují zejména města Oslavany, Ivančice a Dolní Kounice. V rozpravě 
k danému bodu převládly názory, že Mikroregion Ivančicko by měl zachovat rozsah expozice 
na ploše 55 m2. Tajemník zdůraznil, že bude nutné zaplatit zálohu firmě Veletrhy a.s. a to 
ještě  v měsíci  říjen 2011. Další  finanční  zdroje bude nutno zajistit  na konec roku 2011 a 
začátek roku 2012. Těmito financemi Mikroregion nedisponuje a pokud bývalá účetní svazku 
nevrátí zpronevěřené prostředky, ani disponovat nebude. Tajemník dále poznamenal, že letos 
je v možnostech Mikroregionu Ivančicko je uhradit pouze poplatek za pronájem plochy firmě 
Veletrhy Brno a.s. (tj. zálohová faktura v roce 2011 a doplatek na začátku roku 2012).  Zbytek 
financování  budou  muset  zajistit  členské  obce  ze  svých  rozpočtů.  Zástupci  města  Dolní 
Kounice prohlásili, že jsou ochotni uvažovat o mimořádném příspěvku 50.000,- Kč, zástupci 
města  Oslavany  uvedli  předpokládanou  částku  80.000,-  Kč.  Místostarosta  města  Ivančice 
Mgr. Musil uvedl, že se bude snažit prosadit částku ve výši cca. 100.000,- Kč.    

V rozpravě dále byla zástupci obcí preferována varianta zachování stávajícího řešení expozice 
na  ploše  55  m2 bez  uzavřené  jednací  místnosti,  kde  by  bylo  dosaženo  úspor.  Tajemník 
upozornil,  že v tomto bodě ještě neřešíme výstavbu expozice,  ale pouze schválení účasti a 
poplatku za pronájem plochy. Přihlášku k účasti jsme povinni podat do 30.9.2011. Samotná 
výstavba expozice a zadání této zakázky bude předmětem dalších jednání a valné hromady.

Předseda nechal po rozpravě hlasovat o návrhu usnesení.
ANO NE ZDRŽELO SE

Výsledek hlasování           7 0 1
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Valná  hromada  schvaluje  podání  přihlášky  pro  účast  Mikroregionu  Ivančicko  na 
mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012 pro prezentaci na ploše 55 m2 

a schvaluje úhradu poplatku za pronájem plochy pro expozici  firmě Veletrhy Brno a.s. 
ve výši stanovené aktuálním sazebníkem pro rok 2012.

5. RŮZNÉ

Vydání kalendářů 2012

Tajemník svazku seznámil přítomné se záměrem vydat kalendáře Mikroregionu Ivančicko na 
rok 2012, jejich forma by měla zůstat stejná jako v předchozích letech, tj. barevný 14ti denní 
stolní  kalendář,  každá  obec  dodá  2  fotky,  města  3  a  uvedeny  budou  termíny  akcí 
v jednotlivých obcích. Tajemník zdůraznil, že vydání letos bude možné za předpokladu, že 
obce obratem Mikroregionu uhradí nákupní cenu kalendářů, protože Mikroregion v současné 
době nedisponuje dostatečnými finančními prostředky, aby byl schopen celou částku zaplatit 
za členské obce. Minimální zvažovaný náklad vydání je 2.000 ks, který se může navýšit podle 
skutečného požadavku obcí.

Ve věci zhotovení kalendářů byl proveden průzkum trhu, osloveny byly 2 firmy, které podaly 
své nabídky. Firma JAS – vydavatelství a fotostudio PHDr. Jan Sucharda - nabídnutá cena 
36,81 vč. DPH za kus,  firma Studený Group s.r.o. 33,- Kč vč. DPH.  

Tajemník od obcí shromáždil  předběžné počty kusů, které obce budou objednávat,  ostatní 
materiály a požadavky budou zaslány elektronicky. 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další náměty,  nechal předseda hlasovat o návrhu 
usnesení. 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 0

Valná  hromada schvaluje  vydání  kalendářů  Mikroregionu  Ivančicko  na  rok  2012  a 
zadání zakázky firmě Studený Group s.r.o. IČ 29266513 za cenu 33,- Kč vč. DPH/kus 
(vybíráno ze 2 nabídek). 

6.  ROZPRAVA

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

7. 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.  
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8. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast, popřál příjemné prožití letních 
měsíců a dovolených. Poté 35. VALNOU HROMADU v 17:45 ukončil.

V Ivančicích dne 26. září 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 35. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO

35. zasedání valné hromady se konalo dne 26. září 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. Schválila částečnou úhradu faktury č. 302010 z roku 2010, firmě Halámek Vojtěch, ve 

výši  250.000,-  Kč  (z  celkového  závazku  342.428,-  Kč)  z prostředků  na  reklamní 

plnění od Skupiny ČEZ a pověřila správní výbor ve věci dalšího jednání a dořešení 

záležitostí smluvní pokuty a reklamací. 

4. Souhlasila s uzavřením dohody o provedení práce s Ing. Ivanou Krejčovou do konce 

roku 2011 za stejných mzdových podmínek, které byly stanoveny pro bývalou účetní 

svazku.

5. Schválila  podání  přihlášky  pro  účast  Mikroregionu  Ivančicko  na  mezinárodním 

veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012 pro prezentaci na ploše 55 m2  a schválila 

úhradu poplatku za pronájem plochy pro expozici  firmě Veletrhy Brno a.s. ve výši 

stanovené aktuálním sazebníkem pro rok 2012.

6. Schválila  vydání  kalendářů Mikroregionu Ivančicko na rok 2012 a zadání zakázky 

firmě Studený Group s.r.o. IČ 29266513 za cenu 33,- Kč vč. DPH/kus (vybíráno ze 2 

nabídek). 

V Ivančicích dne 26. 09. 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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