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Z   Á   P   I   S
z 43. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO
konané dne 13. června 2013 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : viz presenční listina - 6 pověřených zástupců členských obcí
Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Zdeněk Kališ, Ing. Jan Černý, Mgr. 

Miloš Musil, Mgr. Radek Musil

PROGRAM ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti Mikroregionu Ivančicko

3. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a Závěrečný účet za rok 2012

4. Členský příspěvek 2013 pro MAS Brána Brněnska, o.s.

5. Projekty "Aktualizace strategie rozvoje MR Ivančicko" a "Propagační 

materiál o vinařských obcích a vinařích Mikroregionu Ivančicko"

6. Den dětí Mikroregionu Ivančicko

7. Regiontour, kalendáře 2014

8. Žádost SVČ Ivančice o příspěvek na akci "Bambiriáda"

9. Náměty, podněty, rozprava

10. Usnesení

11. Závěr

1. ZAHÁJENÍ 

Zahájení provedl předseda správního výboru Ladislav Veselý.  Přivítal účastníky zasedání, 
přednesl návrh programu. Navrhnul, aby zasedání valné hromady bylo rozšířeno o bod 
„Reklamní partnerství se Skupinou ČEZ pro rok 2013“, vzhledem k tomu, že Mikroregion 
obdržel první zálohovou platbu od Skupiny ČEZ pro rok 2013 a doposud rozdělení/využití 
těchto prostředků nebylo orgány svazku projednáno. Zeptal se, zda má někdo jiný návrh na 
pozměnění, doplnění. Vzhledem k tomu, že nikdo nic neměl, nechal o předloženém návrhu 
hlasovat: 
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ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování            7 0 0

Změněný návrh programu zasedání byl schválen:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti Mikroregionu Ivančicko

3. Reklamní partnerství se Skupinou ČEZ pro rok 2013

4. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a Závěrečný účet za rok 2012

5. Členský příspěvek 2013 pro MAS Brána Brněnska, o.s.

6. Projekty "Aktualizace strategie rozvoje MR Ivančicko" a "Propagační 

materiál o vinařských obcích a vinařích Mikroregionu Ivančicko"

7. Den dětí Mikroregionu Ivančicko

8. Regiontour, kalendáře 2014

9. Žádost SVČ Ivančice o příspěvek na akci "Bambiriáda"

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 30. 01. 2013 do 13. 06. 2013.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti na vědomí.

3. REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ SE SKUPINOU ČEZ PRO ROK 2013

Skupina ČEZ poskytuje Mikroregionu 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 příspěvek přímo od Skupiny ČEZ. 
Zbývající finance budou využity na projekty Mikroregionu, zejména spolufinancování akce 
Den Dětí Mikroregionu Ivančicko 13.6.2013 a spolufinancování dalších projektů, na které
Mikroregion obdrží dotaci od Jihomoravského kraje. 

Předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           6 0 0
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VH schvaluje reklamní partnerství se Skupinou ČEZ na základě objednávky pro rok 
2013 ve výši celkem 450.000,- Kč a rozdělení příspěvku od Skupiny ČEZ ve výši 15.000,-
Kč pro obec /na základě provedeného reklamní plnění na akce odsouhlasené Skupinou 
ČEZ/ a zbývající finance využít na spolufinancování schválených projektů
Mikroregionu.

4.  ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚREČNÝ ÚČET 
ZA ROK 2012

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
Mikroregion Ivančicko byl zveřejněn závěrečný účet DSO za rok 2012 a Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření DSO za rok 2012. 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 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           6 0 0

Valná hromada schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný 
účet Mikroregionu Ivančicko za rok 2012, a to bez výhrad.

5. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2013 PRO MAS BRÁNA BRNĚNSKA, O.S.

Tajemník svazku informoval valnou hromadu, že MAS Brána Brněnska, o.s., jejíž 
součástí se stalo 10 členských obcí Mikroregionu Ivančicko (obec Čučice poskytnutí území 
k MAS neschválila), se obrátila na Mikroregion Ivančicko s žádostí o úhradu řádného 
členského příspěvku na rok 2013 ve výši 5,- Kč/obyvatele. Tajemník upozornil, že
Mikroregion Ivančicko má jedinou možnost, a to členský příspěvek požadovat po obcích, 
které do MAS Brána Brněnska vstoupily. Vzhledem k tomu, že většina obcí schvalovala 
vstup do MAS Brána Brněnska až na začátku roku 2013, může tedy dojít k situacím, že obce 
nemají prostředky na úhradu členských příspěvků pro MAS vyčleněné v rozpočtech a o 
uvolnění částky budou muset rozhodovat příslušné orgány členských obcí na základě výzvy 
Mikroregionu Ivančicko. K danému bodu proběhla krátká diskuze ohledně možností úhrady. 
Předseda poté nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           6 0 0

VH schvaluje úhradu členského příspěvku ve výši 101.855,- Kč na rok 2013 pro MAS 
Brána Brněnska, o.s.  Příspěvek bude uhrazen do 30.9.2013 dle finančních možností 
Mikroregionu Ivančicko. VH se obrací na příslušné orgány měst a obcí Mikroregionu 
Ivančicko, které přistoupily k MAS Brána Brněnska, aby schválily uvolnění příslušné 
částky dle počtu svých obyvatel a částku uhradily Mikroregionu Ivančicko nejpozději do 
30.9.2013.

V rámci tohoto bodu se o slovo přihlásili hosté - Ing. Jaroslav Bohanes, manažer MAS Brány 
Brněnska o.s. a Mgr. Jana Heřmanová, která z pozice zastupitelky města Ivančice se účastnila
schůzek a jednání, které probíhají mezi Mikroregionem Ivančicko a MAS Brána Brněnska, 
o.s. Hosté informovali, že MAS Brána Brněnska v současné době zpracovává rozvojovou 
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strategii.  Zájmem obou stran by měla být snaha o soulad rozvojových strategií. Za 
Mikroregion Ivančicko lze do výboru MAS Brána Brněnska nominovat zástupce, který se 
bude podílet na tvorbě strategie v návaznosti na strategické cíle a zájmy území Mikroregionu 
Ivančicko. Členové valné hromady zapojení do výboru MAS Brány Brněnska o.s. navrhli 
právě Mgr. Janu Heřmanovou. O návrhu proběhlo hlasování.  

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           6 0 0

VH schvaluje zapojení Mgr. Jany Heřmanové do výboru MAS Brána Brněnska, o.s. pro 
zajištění zpracování strategie místní akční skupiny.  

6. PROJEKTY „AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE MR IVANČICKO“ A 
„PROPAGAČNÍ MATERIÁL O VINAŘSKÝCH OBCÍCH A VINAŘÍCH 
MIKROREGIONU IVANČICKO“ 

Tajemník svazku seznámil valnou hromadu s obsahovou náplní projektů „Aktualizace 
strategie rozvoje MR Ivančicko“ a „Propagační materiál o vinařských obcích a vinařích MR 
Ivančicko“, na které Mikroregion Ivančicko obdrží dotaci z Programu rozvoje venkova 
Jihomoravského kraje. U obou projektů platí podmínka zajištění spolufinancování ve výši 
min. 50% z vlastních zdrojů Mikroregionu.
V případě projektu „Aktualizace strategie rozvoje MR Ivančicko“ byl proveden průzkum trhu 
a oslovena byla k podání nabídky firma Ageris s.r.o., která v roce 2001 zpracovávala studii 
strategického rozvoje MR Ivančicko a následně další navazující studie. S uvedenou firmou 
byla vždy bezproblémová spolupráce a mohla by tak navázat na svoji práci a informace, které 
již pro Mikroregion dříve zpracovala. 
„Propagační materiál o vinařských obcích a vinařích MR Ivančicko“ zmapuje vinaře a 
vinařství na Ivančicku a bude sloužit pro propagaci Mikroregionu jak na turistických 
informačních centrech, tak i v rámci akcí prezentací cestovního ruchu (např. Regiontour).
Vzhledem k tomu, že k prezentovanému nikdo neměl další návrhy, ani připomínky, nechal 
předseda hlasovat o návrhu usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           6 0 0

VH schvaluje realizaci projektů „Aktualizace strategie rozvoje MR Ivančicko“ a 
„Propagační materiál o vinařských obcích a vinařích MR Ivančicko“ podpořených 
dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje a zajištění jejich spolufinancování ve výši min. 
50% z vlastních zdrojů Mikroregionu. 

VH, na základě předložené nabídky, schvaluje zadání zpracování „Aktualizace strategie 
rozvoje MR Ivančicko“ firmě AGERIS s.r.o. Jeřábkova 5, 602 00 Brno, IČ: 255 76 992 
za cenu 120.000,- Kč bez DPH. Hrazeno z rozpočtu MR Ivančicko a dotace JMK 
(49.000,- Kč).

VH ukládá tajemníkovi svazku zahájit přípravu podkladů pro zhotovení propagačního 
materiálu o vinařských obcích a vinařích MR Ivančicko a správnímu výboru provést 
výběr zpracovatele pro vytištění.



5

7. DEN DĚTÍ MIKROREGIONU IVANČICKO

V návaznosti na usnesení 42. valné hromady Předseda správního výboru předal slovo 
hlavní organizátorce akce „Den dětí Mikroregionu Ivančicko“, paní Jitce Živné, která byla pro 
organizaci akce jmenována správním výborem svazku. Paní Jitka Živná prezentovala valné 
hromadě podrbnou zprávu o činnosti od března 2013 a výstupy své činnosti. Členové valné 
hromady vyjádřili spokojenost a pozitivní ohlasy s dosavadním průběhem organizace akce a 
zapojováním občanských a zájmových sdružení do akce. 
Tajemník svazku informoval o rozpočtových záležitostech akce. Náklady, které souvisejí 
s organizací, se týkají především pronájmu zámku v Hrubšicích, na autobusovou dopravu (2 
autobusy zajistí pro občany bezplatnou dopravu po celém Mikroregionu), honoráře 
účinkujícím, propagaci akce - bannery, letáky, dále nákup odměn pro soutěžící děti, odměny 
organizátorům akce a jiné. Přesná výše nákladů bude vyčíslena po proběhnutí akce. Akce 
bude financována z příspěvku Skupiny ČEZ jako stěžejní pro reklamní plnění Mikroregionu 
v roce 2013.
Po diskuzi ohledně organizačních záležitostí dal předseda hlasovat o návrhu usnesení. 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           6 0 0

VH bere na vědomí koncept akce Den Dětí Mikroregionu Ivančicko 15.6.2013 
v Hrubšicích a schvaluje financování nákladů spojených s konáním akce z rozpočtu 
svazku a příspěvku Skupiny ČEZ. VH dále schvaluje odměny - organizátorům a 
brigádníkům podílejícím se na zajištění akce dle přílohy ve výši 70,- Kč/hod.

8. REGIONTOUR, KALENDÁŘE 2014

Tajemník seznámil valnou hromadu s materiály, které obdržel od Veletrhů Brno, a.s.  
Mikroregion Ivančicko má možnost prezentovat se na mezinárodním veletrhu cestovního 
ruchu REGIONTOUR 2014 v dnech 16.-19.1.2014. Veletrhy Brno, a.s. nabízejí slevu z běžné 
ceny, pokud je přihláška k účasti zaslána již do 30.6.2013. Valné hromadě byla předložena 
cenová kalkulace v návaznosti na platný ceník pro rok 2014. Stejně tak, jako v roce 2013, i 
pro rok 2014 projevila zájem o pronájem výstavní plochy Strojírna Oslavany s.r.o. v rámci 
výstavní expozice Mikroregionu Ivančicko, která by využila z celkové plochy 65 m2 cca. 12 
m2 pro prezentaci zábavního parku Permonium u Oslavan. Partner se na nákladech bude 
podílet poměrným způsobem. K danému bodu proběhla diskuze o smysluplnosti prezentace, 
úrovni akce, přínosech a užitku pro Mikroregion. Poté proběhlo hlasování o návrhu usnesení 
k danému bodu:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           6 0 0

VH schvaluje účast MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 
REGIONTOUR 2014 v dnech 16.-19.1.2014 na ploše 65 m2 a úhradu registračního 
poplatku a zálohy na základní cenu plochy firmě Veletrhy Brno a.s. v souladu s platným 
ceníkem. VH souhlasí se zapojením partnera do výstavní plochy, firmy STROJÍRNA 
OSLAVANY s.r.o. Partner se bude spolupodílet poměrným způsobem na úhradě 
nákladů dle využité plochy, vybavení své části expozice si hradí v plné výši. 
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Předseda svazku dále prezentoval záměr vydat kalendáře na rok 2014, obdobně jako 
v předchozích letech. Fotografické matriály by dodaly obce buď z vlastních archivů, nebo 
mohou čerpat z toho, co zbylo z nafocení v roce 2012 v rámci spolupráce s občanským 
sdružením Fotoklub Ivančice - FotKI. Tajemník přislíbil, že pro zájemce bude tato možnost 
k dispozici. V diskuzi k bodu zazněly názory, že by bylo lepší vydat kalendáře co nejdříve, 
byť i na úkor akcí uvedených v kalendáriu. Po krátké diskuzi nechal předseda hlasovat o 
návrhu usnesení: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           6 0 0

VH schvaluje záměr vydat kalendáře Mikroregionu na rok 2014 a ukládá správnímu 
výboru provést výběrové řízení na zpracovatele kalendářů. Fotografické podklady 
budou zajištěny z archivu obecních úřadů / prostřednictvím spolupráce s občanským 
sdružením Fotoklub Ivančice - FotKI.

9. ŽÁDOST SVČ IVANČICE O PŘÍSPĚVEK NA AKCI „BAMBIRIÁDA“

Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka Střediska volného času, se obrátila na valnou 
hromadu svazku s žádostí poskytnutí příspěvku na akci „Bambiriáda“, která se konala 
v květnu a prezentovala volnočasové aktivity dětí a mládeže z našeho regionu. V rámci akce 
byl propagován Mikroregion Ivančicko a Skupina ČEZ. Mgr. Heřmanová navrhla částku 
10.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že nikdo nic nenamítal, nechal o tomto návrhu předseda 
svazku hlasovat.  

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           6 0 0

VH schvaluje příspěvek SVČ Ivančice na akci Bambiriáda ve výši 10.000,-  Kč.

10. NÁMĚTY, PODNĚTY, ROZPRAVA

Tajemník vznesl podnět k projednání dalšího postupu s projektem „Cyklostezka Oslavany-
Ivančice“. Vydáno je platné pravomocné stavební povolení a na podzim 2013 bude možnost 
podávat žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V průběhu léta bude 
nezbytné učinit další kroky, které dále smluvně zformalizují vztahy mezi městy Oslavany, 
Ivančice a Mikroregionem Ivančicko pro potřeby projektu. K danému tématu proběhla krátká 
rozprava a poté předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           6 0 0

VH ukládá správnímu výboru zajistit návrh třístranné smlouvy o financování 
cyklostezky Oslavany-Ivančice mezi Mikroregionem Ivančicko, městem Ivančice a 
městem Oslavany a následně provést výběrové řízení na zpracovatele žádosti o dotaci.
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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 a popřál příjemné prožití letních 
dovolených. Další řádná valná hromada bude svolána pravděpodobně na podzim. Poté 43. 
VALNOU HROMADU v 16:30 ukončil.

V Ivančicích dne 13. června 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 43. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO

43. zasedání valné hromady se konalo dne 13. června 2013 na MěÚ Ivančice a zúčastnilo se 
jej 6 zástupců členských obcí svazku – dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu. 

Valná hromada:

1. Schválila program zasedání.

2. Vzala na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu Ivančicko. 
3. Schválila reklamní partnerství se Skupinou ČEZ na základě objednávky pro rok 2013 

ve výši celkem 450.000,- Kč a rozdělení příspěvku od Skupiny ČEZ ve výši 15.000,-
Kč pro obec /na základě provedeného reklamní plnění na akce odsouhlasené Skupinou 
ČEZ/ a zbývající finance využít na spolufinancování schválených projektů 
Mikroregionu.

4. Schválila Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet 
Mikroregionu Ivančicko za rok 2012, a to bez výhrad. 

5. Schválila úhradu členského příspěvku ve výši 101.855,- Kč na rok 2013 pro MAS 
Brána Brněnska, o.s.  Příspěvek bude uhrazen do 30.9.2013 dle finančních možností 
Mikroregionu Ivančicko. VH se obrátila na příslušné orgány měst a obcí Mikroregionu 
Ivančicko, které přistoupily k MAS Brána Brněnska, aby schválily uvolnění příslušné 
částky dle počtu svých obyvatel a částku uhradily Mikroregionu Ivančicko nejpozději 
do 30.9.2013. 

6. Schválila zapojení Mgr. Jany Heřmanové do výboru MAS Brána Brněnska, o.s. pro 
zajištění zpracování strategie místní akční skupiny.  

7. Schválila realizaci projektů „Aktualizace strategie rozvoje MR Ivančicko“ a 
„Propagační materiál o vinařských obcích a vinařích MR Ivančicko“ podpořených 
dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje a zajištění jejich spolufinancování ve výši 
min. 50% z vlastních zdrojů Mikroregionu. 

8. Na základě předložené nabídky schválila zadání zpracování „Aktualizace strategie 
rozvoje MR Ivančicko“ firmě AGERIS s.r.o. Jeřábkova 5, 602 00 Brno, IČ: 255 
76 992 za cenu 120.000,- Kč bez DPH. Hrazeno z rozpočtu MR Ivančicko a dotace 
JMK (49.000,- Kč).

9. Uložila tajemníkovi svazku zahájit přípravu podkladů pro zhotovení propagačního 
materiálu o vinařských obcích a vinařích MR Ivančicko a správnímu výboru provést 
výběr zpracovatele pro vytištění.

10. Vzala na vědomí koncept akce Den Dětí Mikroregionu Ivančicko 15.6.2013 
v Hrubšicích a schválila financování nákladů spojených s konáním akce z rozpočtu 
svazku a příspěvku Skupiny ČEZ. VH dále schválila odměny - organizátorům a 
brigádníkům podílejícím se na zajištění akce dle přílohy ve výši 70,- Kč/hod. 

11. Schválila účast MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 
REGIONTOUR 2014 v dnech 16.-19.1.2014 na ploše 65 m2 a úhradu registračního 
poplatku a zálohy na základní cenu plochy firmě Veletrhy Brno a.s. v souladu 
s platným ceníkem. VH souhlasila se zapojením partnera do výstavní plochy, firmy 
STROJÍRNA OSLAVANY s.r.o. Partner se bude spolupodílet poměrným způsobem 
na úhradě nákladů dle využité plochy, vybavení své části expozice si hradí v plné výši.

12. Schválila záměr vydat kalendáře Mikroregionu na rok 2014 a ukládá správnímu 
výboru provést výběrové řízení na zpracovatele kalendářů. Fotografické podklady 
budou zajištěny z archivu obecních úřadů / prostřednictvím spolupráce s občanským 
sdružením Fotoklub Ivančice - FotKI. 
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13. Schválila příspěvek SVČ Ivančice na akci Bambiriáda ve výši 10.000,- Kč.
14. Uložila správnímu výboru zajistit návrh třístranné smlouvy o financování cyklostezky 

Oslavany-Ivančice mezi Mikroregionem Ivančicko, městem Ivančice a městem 
Oslavany a následně provést výběrové řízení na zpracovatele žádosti o dotaci

V Ivančicích dne 13. 06. 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




