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Z   Á   P   I   S
z 41. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO
konané dne 13. prosince 2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : 9 zástupců valné hromady, viz presenční listina
Omluveni : Ing. Karel Kuča, Mgr. Radek Musil

PROGRAM  ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu Ivančicko
3) Členský příspěvek na rok 2013
4) Rozpočet na rok 2013 a rozpočtový výhled na roky 2014 - 2016
5) Rozpočtové opatření č. 5/2012
6) Regiontour 2013
7) Náměty, podněty, rozprava
8) Usnesení
9) Závěr

1. ZAHÁJENÍ 

Zahájení provedl předseda správního výboru Ladislav Veselý.  Přivítal účastníky zasedání, 
přednesl návrh programu. 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            9 0 0

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU

Zprávu o činnosti Mikroregionu přednesl tajemník Mikroregionu Ing. Bohumil Smutný. 
Zpráva obsahovala činnost svazku od 25. 10. 2012 do 13. 12. 2012. Valná hromada vzala 
zprávu o činnosti na vědomí.

3. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2013

Předseda správního výboru podal návrh na členský příspěvek na rok 2012 ve výši 15,-
Kč/občana. Výše zůstává stejná jako v předchozích letech. Nikdo jiný návrh nepodal. 
Tajemník svazku upozornil, že členský příspěvek zůstává ve stejné výši také proto, že 
nezahrnuje mimořádný příspěvek ve výši 5,- Kč, který budou muset pravděpodobně uhradit 
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ty obce, které se rozhodnou pro poskytnutí svého území MAS Brána Brněnska, o.s. Vzhledem 
k tomu, že v současné době však ještě není známo, kolik obcí to v rámci Mikroregionu 
Ivančicko bude, nelze tuto platbu plošně promítnout do řádného členského příspěvku. 
Předseda nechal o svém návrhu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          9 0 0

Členský příspěvek na rok 2013 byl schválen ve výši 15,- Kč na občana.

Předseda správního výboru dále připomenul, že splatnost členského příspěvku je v souladu se 
stanovami DSO Mikroregionu Ivančicko stanovena nejpozději vždy do 30. března daného 
roku. 

4. ROZPOČET NA ROK 2013 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014 - 2016

Tajemník seznámil přítomné s návrhem rozpočtu a jeho podrobnou strukturou na rok 
2013 a rozpočtovým výhledem na roky 2014 - 2016 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 návrhu rozpočtu a rozpočtovém výhledu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           9 0 0

VH schvaluje rozpočet Mikroregionu na rok 2013 a rozpočtový výhled na roky 2014 -
2016 dle předloženého návrhu.

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.5/2012

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č.5/2012, které se týká úprav 
položek schváleného rozpočtu MR Ivančicko o částky uvedené v příloze zápisu. Jedná se o 
částky mimořádných příspěvků - úhrady od obcí Ivančice, Dolní Kounice a Oslavany, které 
navyšují schválený rozpočet Mikroregionu Ivančicko na akci Regiontour 2013 a vyúčtování 
reklamního plnění Skupiny ČEZ.

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

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           9 0 0

Rozpočtové opatření č. 5/2012 bylo projednáno a schváleno dle předloženého návrhu a 
je přílohou tohoto zápisu.

6. REGIONTOUR 2013

Tajemník valnou hromadu informoval, že dne 26.11.2012 byly obeslány 3 firmy s poptávkou 
k podání nabídek v rámci výběrového řízení s názvem „Realizace atypické expozice a 
zajištění prezentace MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
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2013“. Další firma si navíc text zadávací dokumentace vyžádala v době po vyhlášení 
poptávky. 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 
7.12.2012 do 11:00 hod. Jediným hodnotícím kritériem byla stanovena výše nabídkové ceny. 
Přílohou zadávací dokumentace byla technická specifikace zakázky a výkres. Ve stanovené 
lhůtě své nabídky podaly 2 firmy. Správní výbor na své schůzi provedl otevření obálek. Obě
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 
132.000,- Kč bez DPH, s následujícími platebními podmínkami: úhradu zálohy ve výši
50.000,- Kč vč. DPH v roce 2012 a úhradu zbytku ceny díla v roce 2013 po realizaci 
expozice. 

Tajemník dále upozornil, že v souvislosti s realizací expozice vzniknou ještě další náklady 
spojené s úhradou nákladů na energie, vody, zajištění vjezdů do areálu a dále zajištění 
občerstvení, které nelze přesně vyčíslit.
Tajemník dále hovořil o uspořádání organizační schůzky ohledně Regiontouru, která 
proběhne ještě v prosinci a dále zmínil spolupráci se Strojírnou Oslavany s.r.o., která bude 
prezentovat projekt PERMONIUM v rámci expozice Mikroregionu Ivančicko. Tuto část si 
zajistí Strojírna Oslavany s.r.o. na své vlastní náklady a Mikroregion Ivančicko jí vyúčtuje za 
pronájem plochy dle skutečných nákladů.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           9 0 0

VH schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Realizace atypické expozice a 
zajištění prezentace MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 
Regiontour 2013“ firmě Ing. Jan Příhoda – Reklamní agentura GONG, IČ: 44071990, 
Botanická 52, 60200 Brno a smlouvu o dílo s výší ceny 132.000,- Kč bez DPH (158.400,-
Kč vč. DPH). Vybíráno ze 2 nabídek. VH schvaluje úhradu zálohy ve výši 50.000,- Kč 
vč. DPH v roce 2012 a úhradu zbytku ceny díla v roce 2013 po realizaci expozice.

Valná hromada dále schvaluje úhrady nezbytných nákladů spojených s realizací 
expozice Mikroregionu Ivančicko v roce 2013, které budou souviset zejména s úhradou 
nákladů na energie, vody, zajištění vjezdů do areálu a dále zajištění občerstvení.

7. NÁMĚTY, PODNĚTY, ROZPRAVA

Problematika záměru vstupu Mikroregionu Ivančicko do MAS Brána Brněnska, o.s.
V rozpravě zástupci valné hromady diskutovali argumenty ohledně procesu schvalování 
poskytnutí území jednotlivých členských obcí. K datu konání 41. valné hromady MR 
Ivančicko poskytnutí území schválila pouze města Oslavany a Dolní Kounice. Zastupitelstvo 
města Ivančice projednávalo tuto záležitost 26.11.2012 na veřejném zasedání zastupitelstva. 
Poskytnutí území nechválilo s dovětkem, že se záležitostí bude zabývat na příštím zasedání.

Některými zástupci obcí bylo poukazováno na nedostatek informací, které by přesvědčily 
zastupitele členských obcí. Mgr. Miloš Musil proto opětovně shrnul všechny důležité 
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skutečnosti a vyzval zástupce valné hromady, aby co nejdříve projednali tuto záležitost na 
nejbližších schůzích zastupitelstev obcí vzhledem k termínu valné hromady MAS Brána 
Brněnska, o.s., která bude přijímat Mikroregion Ivančicko jako celek pravděpodobně v lednu 
2013, což je nejzazší termín.

8. USNESENÍ 

Viz příloha. Předseda správního výboru Ladislav Veselý uvedl, že všechny návrhy usnesení 
byly průběžně čteny a členové valné hromady je obdrželi též v písemné formě. 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.  

9. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast, popřál příjemné prožití
vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2013. Poté 41. VALNOU HROMADU v 
16:15 ukončil.

V Ivančicích dne 13. prosince 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 41. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO

41. zasedání valné hromady se konalo dne 13. prosince 2012 v budově 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 členský příspěvek na rok 2013 ve výši 15,- Kč na občana.

4. Schválila rozpočet Mikroregionu na rok 2013 a rozpočtový výhled na roky 2014 -

2016 dle předloženého návrhu.

5. Projednala a schválila rozpočtové opatření č. 5/2012 dle předloženého návrhu, které je

přílohou zápisu.

6. Schválila přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Realizace atypické expozice a 
zajištění prezentace MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 
Regiontour 2013“ firmě Ing. Jan Příhoda – Reklamní agentura GONG, IČ: 44071990, 
Botanická 52, 60200 Brno a smlouvu o dílo s výší ceny 132.000,- Kč bez DPH
(158.400,- Kč vč. DPH). Vybíráno ze 2 nabídek. VH schválila úhradu zálohy ve výši
50.000,- Kč vč. DPH v roce 2012 a úhradu zbytku ceny díla v roce 2013 po realizaci 
expozice.
Valná hromada dále schválila úhrady nezbytných nákladů spojených s realizací 
expozice Mikroregionu Ivančicko v roce 2013, které budou souviset zejména 
s úhradou nákladů na energie, vody, zajištění vjezdů do areálu a dále zajištění 
občerstvení.

V Ivančicích dne 13. 12. 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




