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Z   Á   P   I   S
z 39. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO
konané dne 21. června 2012 v 10:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina
Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Mgr. Radek Musil
Neomluveni : -

PROGRAM   ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu Ivančicko
3) Vymáhání zpronevěřených prostředků svazku
4) Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a Závěrečný účet za rok 2011
5) Rozpočtové opatření č.2/2012
6) Regiontour a kalendáře Mikroregionu 2013
7) Různé, podněty, rozprava
8) Usnesení
9) Závěr

1. ZAHÁJENÍ 

Zahájení provedl předseda správního výboru Ladislav Veselý.  Přivítal účastníky zasedání, 
přednesl návrh programu. Navrhnul, aby program jednání byl rozšířen o bod „Prezentace
externích subjektů“, vzhledem k tomu, že se na valnou hromadu obrátil s žádostí o vystoupení 
pan Bc. Radim Dočekal, člen Českomoravské komoditní burzy Kladno s informacemi pro 
obce Mikroregionu Ivančicko. 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. Doplněný program jednání:

1) Zahájení
2) Prezentace externích subjektů
3) Zpráva o činnosti Mikroregionu Ivančicko
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4) Vymáhání zpronevěřených prostředků svazku
5) Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a Závěrečný účet za rok 2011
6) Rozpočtové opatření č.2/2012
7) Regiontour a kalendáře Mikroregionu 2013
8) Různé, podněty, rozprava
9) Usnesení
10) Závěr

2. PREZENTACE EXTERNÍCH SUBJEKTŮ

Makléř Bc. Radim Dočekal, člen Českomoravské komoditní burzy Kladno, prezentoval valné 
hromadě informace k možnostem hromadného nákupu elektrické energie a zemního plynu 
prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno.Výhodou je dosažení úspor a snazší 
administrativní proces, než-li zdlouhavé zadávání veřejné zakázky dle zákona o veřejných 
zakázkách. Služeb společnosti FIN – servis, a.s. využívá v ČR mnoho měst a obcí, i svazků.

Valná hromada vzala prezentované informace na vědomí.

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU

Zprávu o činnosti Mikroregionu přednesl tajemník Mikroregionu Ing. Bohumil Smutný. 
Zpráva obsahovala činnost svazku od 30. 03. 2012 do 21. 06. 2012.

Valná hromada vzala Zprávu o činnosti Mikroregionu na vědomí.

4. VYMÁHÁNÍ ZPRONEVĚŘENÝCH PROSTŘEDKŮ SVAZKU

Předseda svazku Ladislav Veselý a tajemník Ing. Bohumil Smutný seznámili valnou hromadu 
se současným stavem vymáhání zpronevěřených finančních prostředků svazku po bývalé 
účetní svazku Janě Helešicové. Jana Helešicová, i přes rozsudek okresního soudu Brno-
venkov, který ji uložil povinnost uhradit způsobenou škodu v plné výši, doposud neplní vůči 
Mikroregionu Ivančicko své závazky. Záležitost byla, v návaznosti na schválení správního 
výboru, předána právnímu zástupci, advokátovi Mgr. Ladislavu Veselému, který v současné 
době koná veškeré možné právní kroky k vymožení dlužných prostředků. Vydány byly 
exekuční příkazy na majetek povinné a podniknuty budou další úkony vedoucí k vymožení 
dlužené částky, i případné další trestně právní úkony. 
Jana Helešicová se obrátila na Mikroregion Ivančicko s dopisem ze dne 25.5.2012, ve kterém 
žádá o vyjádření k návrhu na uhrazení dlužné částky 674348,82 Kč dle rozsudku okresního 
soudu Brno-venkov. V této chvíli je nezaměstnaná a je schopna splácet dluh částkou ve výši 
2.000,- Kč měsíčně s možností navýšit splátky, pokud si někdy v budoucnu najde zaměstnání 
a bude mít příjem..

K danému bodu proběhla diskuze. Diskutující se shodli, že navržená částka splátky 2.000,-
Kč měsíčně je vzhledem k celkový výši dlužné částky příliš nízká, splátky by byly rozloženy 
do neúměrně dlouhého časového období, proto je pro svazek neakceptovatelná. 

Předseda svazku nechal hlasovat o návrhu usnesení:
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ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada neschvaluje návrh, aby Jana Helešicová splácela Mikroregionu
Ivančicko dlužnou částku ve výši 674.348,82 Kč splátkami ve výši  2.000,- Kč měsíčně.
Valná hromada ukládá pokračovat ve vymáhání dlužené částky prostřednictvím
právního zástupce Mikroregionu Ivančicko za využití všech zákonných možností vůči 
povinné.

5. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚREČNÝ ÚČET 
ZA ROK 2011

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
Mikroregion Ivančicko byl zveřejněn závěrečný účet DSO za rok 2011 a Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření DSO za rok 2011. Uvedené dokumenty byly zveřejněny na 
úředních deskách všech členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání 
hospodaření, které proběhlo dne 20. prosince 2011 a na základě výsledku konečného 
přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo 16. května 2012. Při přezkoumání hospodaření 
byly zjištěny chyby a nedostatky,uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o 
přezkoumávání hospodaření. Tyto nedostatky jsou podrobně uvedeny ve Zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2011.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný
účet Mikroregionu Ivančicko za rok 2010 s výhradou. Na základě projednání zprávy 
spolu se závěrečným účtem přijímá Mikroregion Ivančicko opatření k nápravě chyb a 
nedostatků. 

6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.2/2012 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č.2/2012, 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. 2/2012 bylo projednáno a schváleno dle předloženého návrhu a 
je přílohou tohoto zápisu.

7. REGIONTOUR A KALENDÁŘE MIKROREGIONU 2013

Prezentace na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2013

Tajemník svazku uvedl, že do konce září bude nutné podat přihlášku pro účast na veletrhu 
cestovního Regiontour 2013 na brněnských veletrzích. Předseda svazku shrnul důvody, proč 



- 4 -

považuje tuto formu prezentace za účelnou. Tajemník doplnil, že i v letošním roce bude 
nutné, aby 3 města využívající tuto prezentaci v největší míře, uvolnily mimořádný příspěvek
a spolupodílely se. V tuto chvíli nelze ještě stanovit konkrétní částky, nyní projednáváme
pouze záměr, zda-li se Mikroregion zúčastní, či nikoliv. Finanční a organizační záležitosti 
budou řešeny v rámci dalších jednání a kompetencí správního výboru a valné hromady.
K danému bodu neměl nikdo námitky. Předseda svazku nechal hlasovat o návrhu usnesení.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 7 0 1

Valná hromada schvaluje záměr prezentovat Mikroregion Ivančicko na mezinárodním 
veletrhu cestovního ruchu 2013.     

Kalendáře 2013

K projednání tohoto tématu byl přizván host,. Bc. Petr Kudláček, zástupce občanského 
sdružení Fotoklub Ivančice - FotKI. Prezentoval činnost tohoto občanského sdružení a 
představil náměty pro možnou spolupráci s Mikroregionem Ivančicko. Výhoda oboustranné 
spolupráce by spočívala v tom, že pro kalendář Mikroregionu Ivančicko by mohly být 
zajištěny kvalitní fotografické podklady z řad členů tohoto občanského sdružení, zástupcům
obcí by tak odpadlo zdlouhavé hledání vhodných fotografických podkladů a došlo by k 
časovým úsporám. Mikroregion Ivančicko by v rámci této spolupráce následně podpořil
činnost tohoto občanského sdružení.

Po krátké diskuzi k tomuto bodu bylo dohodnuto, že občanské sdružení Fotoklub Ivančice –
FotKI dodá každé obci do konce září 2012 na datovém nosiči soubor fotek vztahující se dané
obci, z nichž si každý zástupce obce vybere vhodné materiály pro kalendář. Kulturní, 
společenské a sportovní akce v obcích dodají jednotlivé členské obce tak, aby bylo umožněno 
co nedřívější vydání kalendářů na podzim 2012.

Žádné další náměty, ani připomínky nebyly, proto nechal předseda hlasovat o návrhu 
usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada schvaluje záměr vydat stolní kalendáře Mikroregionu Ivančicko na rok 
2013, spolupráce při zajištění fotografických podkladů bude navázána s občanským 
sdružením Fotoklub Ivančice - FotKI.  Valná hromada pověřuje správní výbor svazku 
provedením výběru vhodného dodavatele pro zajištění zpracování a výtisk kalendářů.

11.  RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA

Tajemník informoval, že v návaznosti na usnesení valné hromady č. 7/VH38/2012 – podpora 
aktivit přeshraniční spolupráce při akci „Svatogotharské vinařské slavnosti“ konané 5.5.2012 
v Dolních Kounicích dojde k překročení stanoveného limitu výdajů, který byl schválen na
20.000,- Kč. Výdaje na zajištění celodenního kulturního programu a pohoštění pro hosty 
z města Stupava - Slovensko (cca. 50 osob) budou činit celkem 25.168,- Kč. Důvodem 
navýšení předpokládaných výdajů je skutečnost, že se nepodařilo zajistit pokrytí některých 
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dílčích částí celodenního programu formou sponzorského plnění, tak jak bylo původně 
předpokládáno. Zbývá doplatit faktury spojené s danou akcí za poskytnutá plnění.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

Valná hromada v návaznosti na usnesení č. 7/VH38/2012 schvaluje navýšit výdaje na
akci „Podpora aktivit přeshraniční spolupráce při akci „Svatogotharské vinařské 
slavnosti“ na celkovou částku ve výši 25.168,- Kč. 

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 39. VALNOU HROMADU v 11:15 ukončil.

V Ivančicích dne 21. června 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 39. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION  IVANČICKO

39. zasedání valné hromady se konalo dne 21. června 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 informace prezentované externími subjekty.

3. Vzala na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu.

4. Neschválila návrh, aby Jana Helešicová splácela Mikroregionu Ivančicko dlužnou 

částku ve výši 674.348,82 Kč splátkami ve výši  2.000,- Kč měsíčně. Uložila

pokračovat ve vymáhání dlužené částky prostřednictvím právního zástupce 

Mikroregionu Ivančicko za využití všech zákonných možností vůči povinné. 

5. Schválila Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet 

Mikroregionu Ivančicko za rok 2010 s výhradou. Na základě projednání zprávy spolu 

se závěrečným účtem přijal Mikroregion Ivančicko opatření k nápravě chyb a 

nedostatků.

6. Schválila záměr prezentovat Mikroregion Ivančicko na mezinárodním veletrhu 

cestovního ruchu 2013.

7. Schválila záměr vydat stolní kalendáře Mikroregionu Ivančicko na rok 2013, 

spolupráce při zajištění fotografických podkladů bude navázána s občanským 

sdružením Fotoklub Ivančice - FotKI.  Pověřila správní výbor svazku provedením 

výběru vhodného dodavatele pro zajištění zpracování a výtisk kalendářů.

8. V návaznosti na usnesení č. 7/VH38/2012 schválila navýšit výdaje na akci „Podpora 

aktivit přeshraniční spolupráce při akci „Svatogotharské vinařské slavnosti“ na 

celkovou částku ve výši 25.168,- Kč.

V Ivančicích dne 21. 06. 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




