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Z   Á   P   I   S
z 42. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO
konané dne 29. ledna 2013 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina
Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Josef Obršlík, Zdeněk Kališ

PROGRAM ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1. Zahájení

2. Schválení vstupu Mikroregionu Ivančicko do MAS Brána Brněnska o.s.

3. Rozpočtové opatření č. 1 /2013

4. Schválení účetní závěrky za rok 2012

5. Zpráva inventarizační komise 

6. Náměty, podněty, rozprava

7. Usnesení

8. 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            7 0 0

Návrh programu zasedání byl schválen.

2. SCHVÁLENÍ VSTUPU MIKROREGIONU IVANČICKO DO MAS BRÁNA 
BRNĚNSKA , O.S.

Předseda svazku Ladislav Veselý shrnul skutečnosti ohledně jednání, které doposud proběhly 
v předešlých měsících ohledně záměru Mikroregionu Ivančicko vstoupit do MAS Brána 
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Brněnska, o.s.. Mikroregion Ivančicko schválil na 40. zasedání valné hromady záměr
vstoupit do MAS Brána Brněnska o.s. Poté jednotlivé členské obce projednávaly poskytnutí 
svého území této MAS na veřejných schůzích zastupitelstev. V rámci objasnění a lepší 
informovanosti dále proběhly i neformální jednání zástupců některých obcí a jednání se 
zástupci MAS. Po vyjasnění všech skutečností byla v členských obcích převážně vyjádřena
podpora tomuto záměru. K datu 29.1.2013 o poskytnutí svého území rozhodla zastupitelstva 
obcí a měst: Oslavany, Ivančice, Dolní Kounice, Hlína, Nové Bránice a Nová Ves. Schválení 
lze obcí očekávat v nejbližší době v obcích: Moravské Bránice, Ketkovice a Mělčany. Od 
obcí Neslovice a Čučice Mikroregion prozatím neobdržel stanovisko. Předseda se zeptal, 
zdali k uvedenému má někdo ještě dotazy, připomínky, nebo další skutečnosti k projednání. 
Vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

Mikroregion Ivančicko schvaluje vstup Mikroregionu Ivančicko do právnické osoby 
Místní akční skupina Brána Brněnska o.s.,  IČ 227 123 72.
Mikroregion Ivančicko pověřuje  členy valné hromady mikroregionu - Mgr. Miloše 
Musila a Karla Zalabu k provedení potřebných úkonů vůči MAS Brána Brněnska.

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2013

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č.1/2013, 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           7 0 0

Rozpočtové opatření č. 1/2013 bylo projednáno a schváleno dle předloženého návrhu a 
je přílohou tohoto zápisu.

4. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Tajemník svazku seznámil přítomné se zpracovanou účetní závěrkou za rok 2012, která 
obsahuje všechny náležitosti stanovené platnou legislativou. Dokumenty byly předány 
zástupcům valné hromady k nahlédnutí.

Vzhledem k tomu, že k uvedenému nikdo neměl připomínky, předseda svazku nechal 
hlasovat o návrhu usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

Valná hromada schvaluje účetní závěrku svazku za rok 2012 dle předložených účetních 
výkazů.
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5. ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE ZA ROK 2012

Předseda inventarizační komise, pověřené provedením inventury za rok 2012, přednesl obsah 
zprávy inventarizační komise, která působila ve složení: předseda Ing. Jan Černý, členové 
Josef Obršlík a Pavel Kovařík. Provedenou inventurou nebyly zjištěny žádné inventarizační 
rozdíly nebo nesrovnalosti. Ing. Černý seznámil valnou hromadu s podnětem inventarizační
komise, aby došlo ke schválení převodu majetku pořízeného Mikroregionem pro členské obce
do vlastnictví jednotlivých obcí. Zejména se to týká mobiliáře, zeleně, trampolín a jiného
obdobného majetku pořízeného v předchozích letech.

K prezentované zprávě inventarizační komise nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky 

Valná hromada vzala předloženou zprávu inventarizační komise na vědomí.

6. NÁMĚTY, PODNĚTY, ROZPRAVA

Mgr. Miloš Musil a Ing. Svatopluk Staněk informovali ohledně stavu prací na projektu 
„Cyklostezka Ivančice - Oslavany“. V prosinci byla podána žádost o vydání stavebního 
povolení k akci, v současné době probíhá dané řízení. V roce 2013 se bude zcela jistě 
zpracovávat žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury a podávat žádost o dotaci. 
Tajemník svazku doplnil, že vzhledem k uznatelnosti veškerých nákladů na zpracovatele 
žádosti o dotaci by mělo proběhnout výběrové řízení, které bude již řešit správní výbor 
svazku. Mgr. Musil požádal, aby se o tomto bodu hlasovalo. Předseda svazku přednesl návrh 
usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

VH schvaluje záměr v roce 2013 zpracovat a podat žádost o dotaci na akci „Cyklostezka 
Oslavany-Ivančice“.

Mgr. Miloš Musil dále informoval VH, že v krátké době bude Mikroregion Ivančicko podávat 
žádost o dotaci na údržbu a doplnění poškozeného mobiliáře cyklotras, které byly 
v předchozích letech vybudovány Mikroregionem Ivančicko. 

Tajemník svazku Ing. Bohumil Smutný prezentoval návrh akce s pracovním názvem „Dětský 
den Mikroegionu Ivančicko“. Mikroregion Ivančicko doposud nepořádá žádnou větší 
společnou akci, na které by se podílely všechny obce, a která by se veřejnosti prezentovala 
jednotně pod hlavičkou Mikroregionu Ivančicko. Díky této akci by se dalo veřejnosti ukázat, 
že Mikroregion má alespoň nějaký význam a zvýšilo by se povědomí o tomto svazku. Cílem 
akce by bylo spojit obce, organizace, spolky a instituce v rámci společné přípravy programu. 
Důraz by kladl na různorodost a zapojení maximálního množství účastníků z celého 
Mikroregionu, aby akce podtrhla svůj mikroregionální charakter. Rozhodně by nemělo dojít 
k situaci, aby pořádáním akce byla pověřena výhradně jedna organizace z jedné členské obce. 
Na druhé straně bychom neměli bránit zapojení víc různých organizací z jednoho města/obce. 
V sousedních Mikroregionech jsou obdobné akce běžnou záležitostí a Skupina ČEZ tyto větší 
akce vstřícněji podporuje.  Díky reklamnímu plnění provedenému na této velké akci by se 
dalo se Skupinou ČEZ dohodnout ohledně menších nároků na reklamní plnění při jiných 
menších akcích v členských obcích.  
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Základní myšlenky a východiska akce: 
 Zapojit všechny členské obce, které budou mít zájem a mají co nabídnout - od 

zapojení městského úřadu, přes spolky, kulturní centra, občanská sdružení, sportovce, 

školy, firmy či jednotlivce.

 Zvolit vhodné místo v Mikroregionu - pokud by se akce stala tradicí, každý rok ji 

pořádat jinde. Nemusí být nutně Ivančice či Oslavany.

 Z ostatních obcí zajistit do místa konání bezplatný svoz/odvoz dětí, mládeže a rodičů 

autobusy po celý den.

 Zapojit do akce více organizací - školy, občanská sdružení, zájmové spolky, 

sportovce, hasiče, myslivce, cyklokluby, složky integrovaného záchranného systému 

s ukázkami apod.

 Akci pojmout jako celodenní - tj. spoluprací s více organizacemi zajistit různorodý 

program pro nejmenší až po mládež - závody, soutěže, hry.

 Akci financovat příspěvkem Skupiny ČEZ, příp. dotací JMK.

 Akci propagovat ve všech členských obcích. 

 Využít vybavení Mikroregionu a členských obcí.

 Organizační náročnost akce - pro akci stanovit jednoho vlastního pracovníka se 

zkušenostmi s pořádáním obdobných akcí, který by měl na starosti veškeré 

organizační záležitosti, programovou náplň, propagaci, získání sponzorů, zajištění celé 

akce.

K navrženému proběhla krátká diskuze ohledně možných termínů, míst konání a organizaci 
akce. Po diskuzi nechal předseda správního výboru hlasovat o návrhu usnesení.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

Valná hromada schvaluje záměr uspořádat akci „Dětský den Mikroregionu Ivančicko“ 
dle návrhu předloženým tajemníkem svazku a souhlasí se zahájením přípravných prací 
a podání žádostí o finanční příspěvky na tuto akci.

Mgr. Jana Heřmanová vznesla dva dotazy:

1) Hledala informace o činnosti Mikroregionu Ivančicko. Webové stránky svazku však 
nejsou aktualizované.  

2) SVČ Ivančice se každoročně podílí na organizaci celostátně významné akce -
prezentace volnočasových aktivit. Bambiriáda je největší přehlídka činnosti sdružení, 
která pracují s dětmi a mládeží, a středisek volného času. V Jihomoravském kraji se 
tato akce koná v Ivančicích. Mgr. Heřmanová vznesla dotaz, zdali by se našly vhodné 
dotační či grantové tituly v rámci Mikroegionu Ivančicko, ze kterých by bylo možné 
financovat tyto aktivity. 

Nejprve předseda svazku L. Veselý k dotazu č. 2 uvedl, že Mikroregion Ivančicko může 
tyto návrh aktivit této akce prezentovat Skupině ČEZ s dotazem na možnou podporu akce.
Mgr. Miloš Musil doplnil, že se domnívá, že na danou akci by byl využitelný i grantový 
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titul Nadace ČEZ. Tajemník přislíbil, že akce bude prezentována při nejbližším jednání 
Skupině ČEZ.

Tajemník svazku k dotazu č.1 uvedl, že Mikroregion připravuje v současné době nové 
stránky vzhledem k zastaralosti původních, proto již nejsou doplňovány nové informace. 
To by se mělo změnit se spuštěním nových stránek, pro které bude zajištěna spolupráce 
s více subjekty, aby byly schopny přinášet aktuální informace z Mikroregionu. 

Předseda svazku Ladislav Veselý informoval valnou hromadu o účasti zástupců 
Mikroregionu na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour a srovnal 
úroveň tohoto veletrhu s mezinárodním veletrhem cestovního ruchu Regiontour na 
brněnském výstavišti. Prezentaci na ITF Slovakiatour vyhodnotil na mnohem lepší úrovni 
a přínosnější.

7. 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.  

8. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast. Poté 42. VALNOU 
HROMADU v 15:30 ukončil.

V Ivančicích dne 29. ledna 2013

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 42. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO

42. zasedání valné hromady se konalo dne 29. ledna 2013 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 vstup Mikroregionu Ivančicko do právnické osoby Místní akční skupina 

Brána Brněnska o.s.,  IČ 227 123 72.  Pověřila členy valné hromady mikroregionu -

Mgr. Miloše Musila a Karla Zalabu k provedení potřebných úkonů vůči MAS Brána 

Brněnska.

3. Projednala a schválila rozpočtové opatření č. 1/2013 dle předloženého návrhu.

4. Schválila účetní závěrku svazku za rok 2012 dle předložených účetních výkazů.

5. Vzala na vědomí předloženou zprávu inventarizační komise.

6. Schválila záměr zpracovat a podat žádost o dotaci na akci „Cyklostezka Oslavany-

Ivančice“.

7. Schválila záměr uspořádat akci „Dětský den Mikroregionu Ivančicko“ dle návrhu

předloženým tajemníkem svazku a souhlasí se zahájením přípravných prací a podání 

žádostí o finanční příspěvky na tuto akci.

V Ivančicích dne 29. 01. 2013

Zapsal :                                   zápis ověřil :

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

svazku




