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Z   Á   P   I   S
z 38. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO
konané dne 29. března 2012 v 10:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz prezenční listina
Omluveni : Ing. Karel Kuča, Martin Frei, Pavel Kovařík
Neomluveni : -

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1. Zahájení

2. Informace externích subjektů

 odbor sociálních věcí MěÚ Ivančice - sociální práce na obcích po reformě

 jiné

3. Zpráva o činnosti Mikroregionu

4. Rozpočtové opatření č. 1/2012

5. Zpráva inventarizační komise

6. Příspěvek Skupiny ČEZ na rok 2012

7. Financování výdajů spojených s projektem „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“

8. Podpora aktivit přeshraniční spolupráce při akci „Svatogotharské vinařské 
slavnosti“ v Dolních Kounicích

9. Náměty, podněty, rozprava

10. Usnesení

11. 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. Přihlásil se 
Josef Obršlík s návrhem na přesun bodu č.2 Informace externích subjektů na závěr zasedání 
za bod 9). Vzhledem k tomu, že k podanému návrhu nikdo nic nenamítal, ani nedoplnil, 
nechal předseda o pozměněném návrhu zasedání hlasovat: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování            9 0 0
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Pozměněný návrh programu zasedání byl schválen v následující podobě:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti Mikroregionu

3. Rozpočtové opatření č. 1/2012

4. Zpráva inventarizační komise

5. Příspěvek Skupiny ČEZ na rok 2012

6. Financování výdajů spojených s projektem „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“

7. Podpora aktivit přeshraniční spolupráce při akci „Svatogotharské vinařské 
slavnosti“ v Dolních Kounicích

8. Náměty, podněty, rozprava

9. Informace externích subjektů

 odbor sociálních věcí MěÚ Ivančice - sociální práce na obcích po reformě

 jiné

10. Usnesení

11. Závěr

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU

Zprávu o činnosti Mikroregionu přednesl tajemník Mikroregionu Ing. Bohumil Smutný. 
Zpráva obsahovala činnost svazku od 15. 12. 2011 do 29. 03. 2012.

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1/2012 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č.1/2012, 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. 1/2012 bylo projednáno a schváleno dle předloženého návrhu a 
je přílohou tohoto zápisu.

4. ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Předseda inventarizační komise, pověřené provedením inventury za rok 2011, přednesl obsah 
zprávy inventarizační komise, která působila ve složení: předseda Ing. Jan Černý, členové 
Josef Obršlík a Miloš Dostalý. Provedenou inventurou nebyly zjištěny žádné inventarizační 
rozdíly nebo nesrovnalosti.
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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 2012

Tajemník svazku, Ing. Smutný, prezentoval návrh objednávky na reklamní plnění pro 
Skupinu ČEZ v roce 2012. Skupina ČEZ poskytne Mikroergionu Ivančicko příspěvek na 
reklamní plnění v celkové výši 450.000,- Kč ve dvou zálohových platbách (300.000,- a 
150.000,- Kč). Obdobně jako v předchozích letech, je návrh na využití těchto prostředků na 
příspěvky na malé akce členských obcí (15.000 Kč na obec). Příspěvky se týkají všech měst a 
obcí, s výjimkou měst Ivančice a Oslavany, které dostávají od Skupiny ČEZ příspěvek 
přímo.Vzhledem k finanční situaci Mikroregionu, po zpronevěře finančních prostředků 
bývalou účetní svazku, bude nutné doplatit neuhrazené příspěvky obcím z roku 2011. 
Zbývající finance budou využity na projekty Mikroregionu, zejména spolufinancování na 
nákup skákacího hradu a vybavení pro pořádání dětských dnů.

Předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 0

Valná hromada schvaluje objednávku na reklamní plnění pro Skupinu ČEZ v roce 2012 
a rozdělení příspěvku od Skupiny ČEZ ve výši 15.000,-Kč pro obec /reklamní plnění na 
akce/ a zbývající finance využít na projekty Mikroregionu. Dále schválila doplacení 
dlužných částek obcím za provedené reklamní plnění v roce 2011 ve výši 15.000,- Kč / 
obec. Příspěvky za reklamní plnění 2011 budou uhrazeny obcím na základě vystavených 
faktur po obdržení zálohové platby od Skupiny ČEZ pro Mikroregion Ivančicko v 1. 
polovině roku 2012, příspěvky za reklamní plnění roku 2012 budou uhrazeny po 
úspěšné realizaci všech akcí a doplacení plné výše příspěvku od Skupiny ČEZ na konci 
roku 2012.    

6. FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ SPOJENÝCH S PROJEKTEM „CYKLOSTEZKA 
OSLAVANY-IVANČICE“

V návaznosti na předchozí jednání uskutečněné na zasedání správních výborů, tajemník 
upozornil na skutečnost, že v průběhu roku 2012 vzniknou výdaje spojené s přípravou 
projektu cyklostezky Oslavany-Ivančice, ať se jedná o výdaje na administrativní poplatky, 
různé výpisy z rejstříků, či jiné platby externím subjektům. Již dříve bylo přijato usnesení, že 
financování projektu cyklostezky Oslavany – Ivančice zajistí obě města, kterých se projekt 
týká. Je však téměř nemožné, každý výdaj refundovat prostřednictvím rozpočtů těchto měst, 
žádat příslušné orgány ke každému výdaji o uvolnění požadované částky. Navíc se tento 
projekt netýká pouze 2 měst, ale dopad bude mít pro celý Mikroregion. Z těchto důvodů je 
nutné najít vhodný způsob, ze kterých zdrojů v jaké výši výdaje financovat. Navrženy proto 
byly tři možné varianty usnesení, z nichž k jedné by se měla valná hromada přiklonit:

a) Schválit použití řádných členských příspěvků měst Oslavany a Ivančice v jejich 
plné výši (tj. částky v souhrnné celkové výši 210.300,- Kč) na financování výdajů 
spojených s projektem „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“, které vzniknou v roce 
2012.
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b) Schválit uvolnění částky ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu Mikroregionu Ivančicko 
na financování výdajů spojených s projektem „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“, 
které vzniknou v roce 2012. Pokud vzniknou další výdaje nad rámec této částky, 
budou požádány příslušné orgány měst Ivančice a Oslavany k uvolnění 
mimořádného příspěvku na dofinancování těchto výdajů spojených s projektem 
„Cyklostezka Oslavany-Ivančice“.

c) Požádat příslušné orgány měst Ivančice a Oslavany k uvolnění mimořádného 
příspěvku na financování výdajů spojených s projektem „Cyklostezka Oslavany-
Ivančice“, které vzniknou v roce 2012.

 Po krátké diskuzi členové valné hromady vyjádřili své přesvědčení, že podporu by měla 
získat varianta b) návrhu usnesení. Předseda proto nechal o tomto návrhu hlasovat.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 0

Valná hromada schvaluje uvolnění částky ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu Mikroregionu 
Ivančicko na financování výdajů spojených s projektem „Cyklostezka Oslavany-
Ivančice“, které vzniknou v roce 2012. Pokud vzniknou další výdaje nad rámec této 
částky, budou požádány příslušné orgány měst Ivančice a Oslavany k uvolnění 
mimořádného příspěvku na dofinancování těchto výdajů spojených s projektem 
„Cyklostezka Oslavany-Ivančice“.

7. PODPORA AKTIVIT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE PŘI AKCI 
„SVATOGOTHARSKÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI“ V DOLNÍCH KOUNICÍCH

Předseda svazku se obrátil na valnou hromadu s žádostí o podporu akce přeshraniční 
spolupráce mezi Mikroregionem Ivančicko a městem Stupava (Slovensko). Zahrádkáři ze 
Stupavy již každoročně zavítají na družební návštěvu Mikroregionu Ivančicko. V letošním 
roce by měli navštívit město Oslavany, kde si prohlédnou nově otevřený projekt „Ráj 
permoníků“, dále město Ivančice a v Dolních Kounicích se již tradičně zúčastní akce 
„Svatogotharské vinařské slavnosti“, který je hlavní náplní jejich celodenního programu. 

Vzhledem k tomu, že k přednesenému neměl nikdo žádné připomínky, nechal předseda 
hlasovat o návrhu usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 0

Valná hromada schvaluje podporu aktivit přeshraniční spolupráce při akci 
„Svatogotharské vinařské slavnosti“ konané 5.5.2012 v Dolních Kounicích. Výdaje na 
zajištění celodenního kulturního programu a pohoštění pro hosty z města Stupava -
Slovensko (cca. 50 osob) nepřesáhnou částku 20.000,- Kč.

8.  NÁMĚTY, PODNĚTY, ROZPRAVA

Tajemník svazku Ing. Smutný vznesl podnět, aby valná hromada schválila uzavření dohody o 
pracovní činnosti na dobu neurčitou s paní Ing. Ivanou Krejčovou na vedení účetnictví a 
administraci souvisejících ekonomických agend svazku. Ing. Krejčová činnost vykonávala 
pro Mikroregion Ivančicko od května 2011 na dohodu o provedení práce, po rozvázání 
pracovního poměru s bývalou účetní svazku. Mzdové podmínky budou zachovány jako 
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doposud. Předseda svazku vyzval, zda-li má někdo jiný návrh, příp. má nějaké připomínky 
k uvedenému. Nikdo se nepřihlásil, proto nechal  hlasovat o návrhu usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 0

Valná hromada schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti na dobu neurčitou s paní 
Ing. Ivanou Krejčovou na vedení účetnictví a administraci souvisejících ekonomických 
agend svazku.

Do rozpravy se dále nikdo nepřihlásil.

9. INFORMACE A PREZENTACE EXTERNÍCH SUBJEKTŮ 

V rámci prezentace externích subjektů vystoupila Ing. Olga Prokopová,vedoucí odboru 
sociálních věcí MěÚ Ivančice, Emil Ferenc za sdružení harmonikářů a zástupci firmy  Ertrag 
& Sicherheit Vermögensberatung Ges. M. b. H. 

10. 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.  

11. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast. Poté 38. VALNOU 
HROMADU v 11:30 ukončil.

V Ivančicích dne 29. března 2012

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 38. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO

38. zasedání valné hromady se konalo dne 29. března 2012 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. Rozpočtové opatření č. 1/2012 bylo projednáno a schváleno dle předloženého návrhu 

a je přílohou tohoto zápisu.

4. Vzala na vědomí předloženou zprávu inventarizační komise.

5. Schválila objednávku na reklamní plnění pro Skupinu ČEZ v roce 2012 a rozdělení 

příspěvku od Skupiny ČEZ ve výši 15.000,-Kč pro obec /reklamní plnění na akce/ a 

zbývající finance využít na projekty Mikroregionu. Dále schválila doplacení dlužných 

částek obcím za provedené reklamní plnění v roce 2011 ve výši 15.000,- Kč / obec. 

Příspěvky za reklamní plnění 2011 budou uhrazeny obcím na základě vystavených 

faktur po obdržení zálohové platby od Skupiny ČEZ pro Mikroregion Ivančicko v 1. 

polovině roku 2012, příspěvky za reklamní plnění roku 2012 budou uhrazeny po 

úspěšné realizaci všech akcí a doplacení plné výše příspěvku od Skupiny ČEZ na 

konci roku 2012.    

6. Schválila uvolnění částky ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu Mikroregionu Ivančicko na 

financování výdajů spojených s projektem „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“, které 

vzniknou v roce 2012. Pokud vzniknou další výdaje nad rámec této částky, budou 

požádány příslušné orgány měst Ivančice a Oslavany k uvolnění mimořádného 

příspěvku na dofinancování těchto výdajů spojených s projektem „Cyklostezka 

Oslavany-Ivančice“.

7. Schválila podporu aktivit přeshraniční spolupráce při akci „Svatogotharské vinařské 

slavnosti“ konané 5.5.2012 v Dolních Kounicích. Výdaje na zajištění celodenního 

kulturního programu a pohoštění pro hosty z města Stupava - Slovensko (cca. 50 osob) 

nepřesáhnou částku 20.000,- Kč.

8. Schválila uzavření dohody o pracovní činnosti na dobu neurčitou s paní Ing. Ivanou 

Krejčovou na vedení účetnictví a administraci souvisejících ekonomických agend 

svazku.
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V Ivančicích dne 29. 03. 2012

Zapsal :                                   zápis ověřil :

...................................... ...........................................
Ing. Bohumil  S M U T N Ý Ladislav  V E S E L Ý   
tajemník svazku předseda správního výboru

svazku




