
Z   Á   P   I   S
z 36. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO
konané dne 9. listopadu 2011 v 10:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina
Omluveni : Ing. Karel Kuča,  Martin Jacko, Josef Obršlík, Pavel Kovařík 
Neomluveni : -

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Cyklostezka Oslavany - Ivančice
3) Prezentace MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 

REGIONTOUR 2012
4) Náměty, podněty, rozprava
5) Usnesení
6) 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            6 0 0

Návrh programu zasedání byl schválen.

2. CYKLOSTEZKA OSLAVANY - IVANČICE

Tajemník a předseda svazku seznámili valnou hromadu s výstupy zasedání správního výboru 
MR Ivančicko, který přijal usnesení k projektu cyklostezky Oslavany -  Ivančice. Zahájeny 
byly  práce,  které  mají  vést  k podání  žádosti  o  dotaci  ze  Státního  fondu  dopravní 
infrastruktury.  Valná hromada byla  seznámena se záměrem projektu, navrženým modelem 
jeho financování městy Oslavany a Ivančice a předběžným harmonogramem prací vedoucích 
k vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a žádosti o dotaci.
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Vzhledem k tomu, že k danému bodu neměl nikdo námitky, předseda nechal hlasovat o 
návrhu usnesení

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           6 0 0

Valná  hromada  schvaluje  záměr  dopracovat  projektovou  dokumentaci  cyklostezky 
Oslavany  –  Ivančice  do stupně pro stavební  povolení  a  připravit  žádost  o  dotaci  ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury.

Správní výbor svazku na svém zasedání 12.10.2011 dále uložil tajemníkovi svazku vypsat 
veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  zpracovatele  projektové  dokumentace  pro  stavební 
povolení  cyklostezky Oslavany-Ivančice.  Tajemník  seznámil  valnou hromadu s výsledkem 
zadávacího řízení. Byly obeslány 3 firmy s výzvou k podání nabídky. 2 z nich podaly nabídky 
a 1 firma se omluvila. Jako jediné hodnotící kritérium byla zvolena ekonomická výhodnost 
nabídky – nejnižší cena. Otevírání obálek provedla komise ve složení:  Mgr. Radek Musil, 
Ladislav Veselý a Miloš Musil.  Firma DHV CR, spol. s r.o. nabídla cenu 366.000 Kč vč. 
DPH, firma ADOS – Ing. Adolf Jebavý – 350.280,- Kč vč. DPH. Vzhledem k uvedenému 
doporučuje valné hromadě vybrat nabídku a uzavřít smlouvu s firmou ADOS – Ing. Adolf 
Jebavý, IČ: 64313743. Tajemník dále seznámil valnou hromadu s obsahem návrhu smlouvy. 
Po seznámení se všemi podrobnostmi nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           6 0 0

Valná  hromada  schvaluje  přidělení  zakázky  na  akci  „Zpracování  projektové 
dokumentace cyklostezky Oslavany – Ivančice“ firmě ADOS – Ing. Adolf Jebavý, IČ: 
64313743 ve výši 350.280,- Kč vč. DPH a zároveň schvaluje smlouvu o dílo.  

Tajemník svazku dále informoval, že v návaznosti na usnesení správního výboru svazku byla 
podána  žádost  na  Odbor  regionálního  rozvoje  Jihomoravského  kraje  z Programu  rozvoje 
venkova JMK, DT 7, která byla původně schválena na projekt „Aktualizace strategie rozvoje 
MR Ivančicko“ ve výši 115.000,- Kč na změnu účelu dotace na projektovou dokumentaci 
cyklostezky Oslavany - Ivančice. Jednání na Odboru regionálního rozvoje JMK se zúčastnil 
předseda svazku Ladislav Veselý a tajemník Ing. Smutný. Bylo přislíbeno, že žádost o změnu 
bude předložena ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva JMK, aby bylo možno do 
konce roku dotaci vyčerpat. 

V této  souvislosti  předseda  svazku  dále  vyzval  zástupce  města  Oslavany a  Ivančice,  aby 
v příslušných orgánech měst  projednali  uvolnění  částky  na  spolufinancování  této  akce  ze 
svých rozpočtů.  Pro obě  města  se  jedná o částku  cca.  117.500,-  Kč.  Zástupci  obou měst 
přislíbili, že tak učiní.

Předseda poté nechal hlasovat o návrhu usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           6 0 0

Valná hromada schvaluje použití dotace z Programu rozvoje venkova JMK, DT7 ve výši 
115.000,- Kč na projektovou dokumentaci cyklostezky Oslavany-Ivančice v případě, že 
bude žádost příslušnými orgány Jihomoravského kraje schválena. Ukládá tajemníkovi 
svazku zaslat návrh k projednání příslušnými orgány měst Oslavany a Ivančice s žádostí 
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o  uvolnění  mimořádného  finančního  příspěvku  ve  výši  117.500,-  Kč  na  zajištění 
spolufinancování  celkových  nákladů  na  zpracování  projektové  dokumentace 
cyklostezky Oslavany-Ivančice.

Mgr. Miloš Musil podal návrh, aby valná hromada dále odsouhlasila pověření pro správní 
výbor svazku k podání žádosti o vydání stavebního povolení na akci Cyklostezka Oslavany- 
Ivančice. K danému návrhu neměl nikdo připomínky, předseda proto nechal hlasovat.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

Valná  hromada schvaluje pověření  pro správní  výbor svazku pro podání  žádosti  na 
ORR MěÚ Ivančice o vydání stavebního povolení.   

V 10:30 se dostavil starosta Nových Bránic a počet členů valné hromady tak vzrostl na 7.

3. PREZENTACE MR IVANČICKO NA MEZINÁRODNÍM VELETRHU 
CESTOVNÍHO RUCHU REGIONTOUR 2012

Tajemník svazku informoval, že Mikroregion Ivančicko obdržel fakturu od firmy Veletrhy 
Brno a.s. na částku 116.128,- Kč, což je doplatek za pronájem výstavní plochy (na zálohách 
bylo  již  uhrazeno  48.186,-  Kč).  Vzhledem  k tomu,  že  Mikroregion  v  současné  chvíli 
nedisponuje dostatečnými finančními zdroji na úhradu faktury, vyzval předseda svazku, aby 3 
města  – Oslavany,  Ivančice a Dolní Kounice v co nejkratší  době projednaly v příslušných 
orgánech možnost uvolnění mimořádného příspěvku pro účely zajištění účasti Mikroregionu 
Ivančicko  na  mezinárodním veletrhu  cestovního  ruchu  Regiontour  2012.  Proto,  aby  bylo 
možné uhradit výše uvedenou fakturu, musí každé město uvolnit minimálně částku ve výši 
39.000,- Kč.

V diskuzi  k danému  bodu se  vyjádřili  zástupci  měst  Oslavany,  Ivančic  a  Dolní  Kounice. 
Zástupci města Oslavany přislíbili dát návrh na uvolnění celkové částky ve výši 80.000,- Kč, 
s tím, že v roce 2011 mohou uvolnit max. 39.000,- Kč. Zástupce města Ivančice Mgr. Musil 
přislíbil  dát  návrh na  uvolnění  částky 100.000 Kč.  Město Dolní  Kounice  navrhlo uvolnit 
celkovou částku ve výši 50.000,- Kč.

Tajemník  dále  připomenul,  že  bude  nutné  na  příští  valné  hromadě,  která  se  bude  konat 
pravděpodobně v průběhu prosince, schválit výběr dodavatele pro zajištění výstavby expozice 
MR Ivančicko. Výběrové řízení nejpozději do začátku prosince 2011 by měl provést správní 
výbor svazku. 

K danému  bodu  neměl  nikdo  další  podněty,  ani  připomínky.  Předseda  nechal  hlasovat  o 
návrhu usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

Valná  hromada  pověřuje  správní  výbor  svazku  provedením  výběrového  řízení  na 
dodavatele  služeb  –  výstavby  a  zajištění  expozice  MR  Ivančicko  na  mezinárodním 
veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012. 
Dále  ukládá tajemníkovi  svazku zaslat  návrh k projednání příslušnými orgány měst 
Oslavany,  Ivančice  a  Dolní  Kounice  s žádostí  o  uvolnění  mimořádného  finančního 
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příspěvku  na  zajištění  spolufinancování  výdajů  spojených  s účastí  MR Ivančicko  na 
mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012.

4. NÁMĚTY, PODNĚTY, ROZPRAVA

V tomto bodu neměl nikdo nic k projednání.

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.  

8. ZÁVĚR

Závěrem  poděkoval  předsedající  přítomným  za  účast.  Poté  36.  VALNOU 
HROMADU v 11:15 ukončil.

V Ivančicích dne 9. listopadu 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 36. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO

36. zasedání valné hromady se konalo dne 9. lsitopadu 2011 na MěÚ Ivančice a zúčastnilo se 
jej 7 zástupců členských obcí svazku – dle presenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu. 

Valná hromada:
1. Schválila program zasedání.

2. Schválila  záměr  dopracovat  projektovou  dokumentaci  cyklostezky  Oslavany  – 

Ivančice do stupně pro stavební povolení a připravit žádost o dotaci ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury.

3. Schválila přidělení zakázky na akci „Zpracování projektové dokumentace cyklostezky 

Oslavany  –  Ivančice“  firmě  ADOS  –  Ing.  Adolf  Jebavý,  IČ:  64313743  ve  výši 

350.280,- Kč vč. DPH a zároveň schválila smlouvu o dílo.

4. Schválila použít dotaci z Programu rozvoje venkova JMK, DT7 ve výši 115.000,- Kč 

na projektovou dokumentaci cyklostezky Oslavany-Ivančice v případě, že bude žádost 

příslušnými  orgány  Jihomoravského  kraje  schválena.  Uložila  tajemníkovi  svazku 

zaslat návrh k projednání příslušnými orgány měst Oslavany a Ivančice s žádostí  o 

uvolnění  mimořádného  finančního  příspěvku  ve  výši  117.500,-  Kč  na  zajištění 

spolufinancování  celkových  nákladů  na  zpracování  projektové  dokumentace 

cyklostezky Oslavany-Ivančice.

5. Schválila  pověření  pro  správní  výbor  svazku  pro  podání  žádosti  na  ORR  MěÚ 

Ivančice o vydání stavebního povolení.

6. Pověřila správní výbor svazku provedením výběrového řízení na dodavatele služeb – 

výstavby a  zajištění  expozice  MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu  cestovního 

ruchu Regiontour 2012. Dále uložila  tajemníkovi  svazku zaslat  návrh k projednání 

příslušnými  orgány měst  Oslavany,  Ivančice  a  Dolní  Kounice s žádostí  o  uvolnění 

mimořádného finančního  příspěvku na zajištění  spolufinancování  výdajů spojených 

s účastí MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012.

V Ivančicích dne 09.11. 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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