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Z   Á   P   I   S
z 37. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO
konané dne 15. prosince 2011 v 10:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

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

PROGRAM ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu
3) Členský příspěvek na rok 2012
4) Rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled na roky 2013, 2014
5) Ustanovení inventarizační komise
6) Vypořádání závazků Mikroregionu Ivančicko
7) Regiontour 2012
8) Cyklostezka Oslavany-Ivančice
9) Náměty, podněty, rozprava
10) Usnesení
11) Závěr

1. ZAHÁJENÍ 

Zahájení provedl předseda správního výboru Ladislav Veselý.  Přivítal účastníky zasedání, 
přednesl návrh programu. Navrhl, aby oproti navrženému programu došlo k rozšíření o bod 
„Rozpočtové opatření č. 2/2011“, který by se projednal jako bod č.3) po Zprávě o činnosti 
Mikroregionu. Zeptal se, zda má někdo jiný návrh na pozměnění, doplnění. 

Vzhledem k tomu, že nikdo nic dalšího neměl, nechal o předloženém návrhu hlasovat: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování            8 0 0

Změněný návrh programu zasedání byl schválen, rozšířen o bod „Rozpočtové opatření
č.2/2011“.

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu
3) Rozpočtové opatření č. 2/2011
4) Členský příspěvek na rok 2012
5) Rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled na roky 2013, 2014
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6) Ustanovení inventarizační komise
7) Vypořádání závazků Mikroregionu Ivančicko
8) Regiontour 2012
9) Cyklostezka Oslavany-Ivančice
10) Náměty, podněty, rozprava
11) Usnesení
12) Závěr

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU

Zprávu o činnosti Mikroregionu přednesl tajemník Mikroregionu Ing. Bohumil Smutný. 
Zpráva obsahovala činnost svazku od 26. 09. 2011 do 15. 12. 2011. Valná hromada vzala 
zprávu o činnosti na vědomí.

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.2/2011 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č.2/2011, které se týká úprav 
položek schváleného rozpočtu MR Ivančicko o částky uvedené v příloze zápisu. Jedná se o 
částky mimořádných příspěvků, které navyšují schválený rozpočet Mikroregionu Ivančicko 
na akce Regiontour 2012 a projektovou dokumentaci cyklostezky Oslavany-Ivančice.

K návrhu neměl nikdo připomínky ani dotazy, předseda svazku nechal proto hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Rozpočtové opatření č. 2/2011 bylo projednáno a schváleno dle předloženého návrhu a 
je přílohou tohoto zápisu.

4. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2012

Předseda správního výboru podal návrh na členský příspěvek na rok 2012 ve výši 15,-
Kč/občana. Výše zůstává stejná jako na rok 2011. Nikdo jiný návrh nepodal. Předseda proto 
nechal o svém návrhu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          8 0 0

Členský příspěvek na rok 2012 byl schválen ve výši 15,- Kč na občana.

Předseda správního výboru dále uvedl, že splatnost členského příspěvku je v souladu se 
stanovami DSO Mikroregionu Ivančicko stanovena nejpozději vždy do 30. března daného 
roku. V této souvislosti upozornil, že povinnost platit členské příspěvky, jako jedna ze 
základních povinností členských obcí, vyplývá ze stanov dobrovolného svazku obcí, bez 
ohledu na jakékoliv jiné okolnosti. Povinnost platit členský příspěvek tak nelze podmiňovat
úhradou jiných nenárokových plnění ze strany Mikroregionu  /např. příspěvek za reklamní 
plnění Skupiny ČEZ/. Dále informoval, že kontrolou účetnictví bylo zjištěno, že obec Čučice 
nemá doposud zaplacen členský příspěvek za roky 2010 a 2011. Předseda z uvedených 
důvodů nechal hlasovat o návrhu usnesení:
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ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          8 0 0

Mikroregion Ivančicko vyzývá obec Čučice k úhradě nezaplacených členských
příspěvků za roky 2010 a 2011.

5. ROZPOČET NA ROK 2012 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2013, 2014

Tajemník seznámil přítomné s návrhem rozpočtu a jeho podrobnou strukturou na rok 
2012 a rozpočtovým výhledem na roky 2013, 2014 dle přílohy. Návrh rozpočtu všechny 
členské obce obdržely k vyvěšení 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           8 0 0

Rozpočet Mikroregionu na rok 2012 a rozpočtový výhled na roky 2013, 2014 dle 
předloženého návrhu byl schválen bez výhrad.

6. USTANOVENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE 

Tajemník upozornil na nutnost ustanovení inventarizační komise. Předseda svazku vyzval 
přítomné členy valné hromady k podání návrhů na její složení. Členové valné hromady podali 
tento návrh:

předseda Ing. Jan Černý
člen Josef Obršlík
člen Pavel Kovařík

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

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 0

Složení inventarizační komise dle předloženého návrhu bylo schváleno.

7. VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ MIKROREGIONU IVANČICKO

Tajemník informoval, že v brzké době Skupina ČEZ poukáže doplatek finančního příspěvku 
za provedené reklamní plnění v roce 2011, vzhledem k tomu, že reklamní plnění všech obcí 
bylo bezezbytku splněno a protokol s fakturou na částku 150.000,- Kč byly odeslány na 
Skupinu ČEZ. Jakmile bude tento příspěvek poukázán na účet Mikroregionu, je nezbytné 
doplatit zbývající část závazku firmě Halámek (dluh z roku 2010 za neuhrazené faktury 
důsledkem protiprávního jednání bývalé účetní svazku). Z celkového závazku 342.428,- Kč 
již bylo uhrazeno 250.000,- Kč, zbývá tedy doplatit 92.428,- Kč.
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K danému návrhu neměl nikdo žádné připomínky, proto předseda nechal hlasovat o návrhu 
usnesení: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada schvaluje doplatek faktury č. 302010 z roku 2010, firmě Halámek 
Vojtěch, ve výši 92.428,- Kč z prostředků na reklamní plnění od Skupiny ČEZ.

8. REGIONTOUR 2012

Tajemník valnou hromadu informoval, že dne 23.11.2011 byly obeslány 3 firmy s výzvou 
k podání nabídek v rámci výběrového řízení s názvem „Realizace atypické expozice a 
zajištění prezentace MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
2012“. Výzva k podání nabídek proběhla v souladu  s ustanovením § 6 a § 18 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Lhůta pro podávání nabídek byla stanovena do 
2.12.2011 do 13:00 hod. Jediným hodnotícím kritériem byla stanovena výše nabídkové ceny. 
Přílohou zadávací dokumentace byla technická specifikace zakázky a výkres. Ve stanovené 
lhůtě své nabídky podaly 3 firmy. Správní výbor na své schůzi provedl otevření obálek. 
Všechny podané nabídky byly vyhodnoceny, že splnily formální požadavky stanovené 
zadavatelem. Dle zvoleného hodnotícího kritéria – výše nabídkové ceny byly nabídky 
vyhodnoceny v  pořadí od nejvýhodnější.

Správní výbor MR Ivančicko doporučuje valné hromadě schválit přidělení zakázky firmě, 
která podala nejnižší nabídkovou cenu, tedy Ing. Jan Příhoda – Reklamní agentura GONG, 
IČ: 44071990, Botanická 52, 60200 Brno a současně uzavřít smlouvu o dílo s výší ceny 
120.000,- Kč bez DPH, s následujícími platebními podmínkami: úhradu zálohy ve výši 
50.000,- Kč vč. DPH v roce 2011 a úhradu zbytku ceny díla v roce 2012 po realizaci 
expozice. 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada schvaluje přidělení zakázky „Realizace atypické expozice a zajištění 
prezentace MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
2012“ firmě Ing. Jan Příhoda – Reklamní agentura GONG, IČ: 44071990, Botanická 52, 
60200 Brno a smlouvu o dílo s výší ceny 120.000,- Kč bez DPH, s následujícími 
platebními podmínkami: úhradu zálohy ve výši 50.000,- Kč vč. DPH v roce 2011 a 
úhradu zbytku ceny díla v roce 2012 po realizaci expozice.

9. CYKLOSTEZKA OSLAVANY – IVANČICE

Tajemník seznámil valnou hromadu s informací, že kontaktoval odbor regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje s dotazem ohledně průběhu změny účelu dotace z 
Programu rozvoje venkova DT7 na cyklostezku Oslavany-Ivančice, v souladu se schválením 
předsednictva a valné hromady. Bylo sděleno, že žádost o změnu nebyla předložena na 
listopadové zastupitelstvo JMK. Bod byl projednán Radou JMK, která tuto změnu 
nedoporučila. Důvodem neschválení je údajně krátká doba do konce roku, kdy by dotace již 
nemohla být řádně vyčerpána. Proto Rada JMK nedoporučila zastupitelstvu JMK, které se 
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koná 15. prosince 2011, změnu účelu schválit. Mikroregion Ivančicko tak bude muset řešit 
situaci, jakým způsobem vyrovnat smluvní závazek s firmou ADOS - Adolf Jebavý, když 
dotace nebude přiznána. Navíc bylo sděleno, že v roce 2012 Jihomoravský kraj již s největší 
pravděpodobností nebude podporovat Mikroregiony z Programu rozvoje venkova z důvodu 
snížení kapitoly rozpočtu na dotace z 80 mil. Kč na 20 mil. Kč, proto se nelze spoléhat na 
přiznání dotace na tento účel ani v roce 2012.
K danému bodu proběhla krátká diskuze. Tajemník uvedl, že celkový smluvní závazek vůči 
firmě ADOS – Adolf Jebavý činí 350.280,- Kč vč. DPH. Členové valné hromady se shodli, že 
závazek firmě ADOS – Adolf Jebavý bude v roce 2011 uhrazen formou první zálohové 
splátky ve výši 234.000,- Kč. Tato varianta byla s firmou ADOS projednána a souhlasí.
Finance budou pokryty z mimořádných příspěvků měst Oslavany a Ivančice. Financování 
zbývající části závazku bude řešeno v roce 2012, buď žádostí o dotaci z Jihomoravského 
kraje, nebo z příspěvků měst Oslavany a Ivančice. K tomuto tématu nebyly další návrhy, ani 
připomínky, proto předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada schvaluje úhradu ve výši 234.000,- Kč firmě ADOS – Ing. Adolf Jebavý 
jako první zálohou splátku z celkového závazku ve výši 350.280,- Kč vč. DPH. Zbývající 
část bude doplacena v roce 2012.

V rámci daného bodu se dále projednával návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí, která by 
měla být uzavírána s jednotlivými vlastníky parcel, po kterých povede cyklostezka Oslavany-
Ivančice. Návrh smlouvy byl předložen valné hromadě. Text smlouvy byl posouzen 
právníky. K danému neměl nikdo připomínky, ani námitky, proto proběhlo hlasování o 
návrhu usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada schvaluje návrh textu smlouvy o smlouvě budoucí uzavírané s vlastníky 
parcel na trase budoucí cyklostezky Oslavany-Ivančice a současně schvaluje uzavření 
této smlouvy s jednotlivými vlastníky.

10. NÁMĚTY, PODNĚTY, ROZPRAVA

Hromadný nákup elektrické energie pro obce
Valná hromada diskutovala informace ohledně možného záměru v rámci Mikroregionu 
Ivančicko vypsat výběrové řízení na jednoho dodavatele elektrické energie s cílem docílit 
finančních úspor při hromadném nákupu pro více obcí. K danému bodu je nutno zjistit více 
konkrétních informací.

11. USNESENÍ 

Viz příloha. Předseda správního výboru Ladislav Veselý požádal tajemníka svazku, aby 
seznámil přítomné s výpisem usnesení, hlasitým přečtením všech bodů usnesení. Zeptal se, 



- 6 -

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.  

12. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast, popřál příjemné prožití
vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2012. Poté 37. VALNOU HROMADU v 
11:30 ukončil.

V Ivančicích dne 15. prosince 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 37. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO

37. zasedání valné hromady se konalo dne 15. prosince 2011 v budově 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, rozšířený o bod „Rozpočtové opatření č.2/2011“ .

2. Vzala na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu.

3. Projednala a schválila rozpočtové opatření č. 2/2011 dle předloženého návrhu a je 

přílohou tohoto zápisu.

4. Schválila členský příspěvek na rok 2012 ve výši 15,- Kč na občana.

5. Schválila usnesení, že Mikroregion Ivančicko vyzývá obec Čučice k úhradě 

nezaplacených členských příspěvků za roky 2010 a 2011.

6. Schválila rozpočet Mikroregionu na rok 2012 a rozpočtový výhled na roky 2013, 2014 

dle předloženého návrhu bez výhrad.

7. Schválila složení inventarizační komise dle předloženého návrhu.

8. Schválila doplatek faktury č. 302010 z roku 2010, firmě Halámek Vojtěch, ve výši 

92.428,- Kč z prostředků na reklamní plnění od Skupiny ČEZ.

9. Schválila přidělení zakázky „Realizace atypické expozice a zajištění prezentace MR 

Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012“ firmě Ing. 

Jan Příhoda – Reklamní agentura GONG, IČ: 44071990, Botanická 52, 60200 Brno a 

smlouvu o dílo s výší ceny 120.000,- Kč bez DPH, s následujícími platebními 

podmínkami: úhradu zálohy ve výši 50.000,- Kč vč. DPH v roce 2011 a úhradu zbytku 

ceny díla v roce 2012 po realizaci expozice.
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10. Schválila úhradu ve výši 234.000,- Kč firmě ADOS – Ing. Adolf Jebavý jako první 

zálohou splátku z celkového závazku ve výši 350.280,- Kč vč. DPH. Zbývající část 

bude doplacena v roce 2012.

11. Schválila návrh textu smlouvy o smlouvě budoucí uzavírané s vlastníky parcel na trase 

budoucí cyklostezky Oslavany-Ivančice a současně schválila uzavření této smlouvy 

s jednotlivými vlastníky.

V Ivančicích dne 15. 12. 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




