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Z   Á   P   I   S
z 44. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO
konané dne 15. října 2013 v 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : 9 zástupců valné hromady, viz presenční listina
Omluveni : Ing. Karel Kuča, Josef Obršlík

PROGRAM  ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1. Zahájení

2. Projekt “Podpora meziobecní spolupráce v ČR” Svazu měst a obcí ČR (SMO) 

3. Zpráva o činnosti Mikroregionu Ivančicko

4. Zpráva revizní komise

5. Cyklostezka Oslavany - Ivančice

6. Participace Mikroregionu Ivančicko na projektu “Cyklostezka Permonium”

7. Plán inventur a ustanovení inventarizační komise

8. Regiontour, kalendáře 2014

9. Informace odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice - Ing. Prokopová

10. Různé, podněty, rozprava

11. Usnesení

12. 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.

Ve 14:10 se dostavil starosta Nových Bránic p. Kališ a počet členů valné hromady tak vzrostl 
na 8. 
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2. PROJEKT „PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR“ SVAZU MĚST A 
OBCÍ ČR (SMO)

Zástupkyně Svazu měst a obcí České republiky (dále jen „SMO“) Mgr. Alena Presová 
prezentovala zástupcům obcí informace o projektu „Podpora meziobecní spolupráce v ČR“ 

Svaz měst a obcí České republiky (dále jen „SMO“) se obrátil na zástupce ORP Ivančice, 
potažmo Mikroregion Ivančicko, jako možného nositele projektu, s nabídkou zapojení do 
projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností“. Projekt je 100% hrazený ze zdrojů operačního 
programu lidské zdroje a zaměstnanost. SMO nabízí subjektu, který se zapojí do projektu 
přímou finanční podporu až 2,5 mil. Kč do každého území na rozvoj meziobecní spolupráce. 
Finanční prostředky jdou na vytvoření až 4 nových pracovních míst, které jsou na dobu 
určitou po dobu trvání projektu, tj. do 30. června 2015. Zapojení do projektu je možné 
uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu. Smlouvu je nutné uzavřít 
nejpozději do konce listopadu 2013. Na základě smlouvy vznikne pracovní tým, který v rámci 
projektu zmapuje situaci v území a přispěje k hledání společných řešení v povinných 
oblastech, řešených v rámci samostatné působnosti obcí:

 předškolní výchovy a základního školství
 odpadového hospodářství
 sociálních služeb
 dále ve volitelných oblastech, jejichž řešení obce v území preferují. 

K prezentovanému tématu byly zástupci valné hromady položeny doplňující dotazy a 
proběhla krátká diskuze k tématu. Předseda poděkoval Mgr. Presové za vyčerpávající 
informace a nechal hlasovat o návrhu usnesení:

VH bere na vědomí informace ohledně projektu “Podpora meziobecní spolupráce v ČR” 
Svazu měst a obcí ČR (SMO) a ukládá správnímu výboru do příští schůze VH připravit 
podklady pro rozhodnutí o zapojení MR Ivančicko do uvedeného projektu.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování            7 0 1

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU

Zprávu o činnosti Mikroregionu přednesl tajemník Mikroregionu Ing. Bohumil Smutný. 
Zpráva obsahovala činnost svazku od 14. 6. 2013 do 15. 10. 2013.

Dále host valné hromady, Mgr. Jana Heřmanová, pověřená valnou hromadou svazku 
k zastupování MR Ivančicko v záležitostech pro zpracování strategie v koordinaci s MAS 
Brána Brněnska, přednesla svoji zprávu o činnosti.

Předseda dal hlasovat o návrhu usnesení:

VH bere na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu Ivančicko a zprávu Mgr. Jany 
Heřmanové, pověřené zastupováním MR Ivančicko pro zpracování strategie 
v koordinaci s MAS Brána Brněnska, o.s.
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ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování            7 0 1

4. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

Předseda svazku Ladislav Veselý předal slovo předsedovi revizní komise Ing. Janu Černému, 
který přednesl obsah zápisu z jednání revizní komise dne 04. 07. 2013. Zápis a rekapitulace 
usnesení je přílohou tohoto zápisu. 

Po krátké diskuzi nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení. 

VH schvaluje předloženou zprávu revizní komise ze dne 04.07.2013 a ukládá správnímu 
výboru vypracovat směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a 
specifikovat obcím podmínky reklamního plnění na akce podpořené Skupinou ČEZ. 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 0

15:10 se dostavil Mgr. Musil počet členů valné hromady se tak zvýšil na 9.

5. CYKLOSTEZKA OSLAVANY - IVANČICE

Tajemník svazku seznámil valnou hromadu s aktuálním vývojem projektu Cyklostezky 
Oslavany - Ivančice. V srpnu došlo ke schůzce zástupců měst Oslavany, Ivančice a 
Mikroregionu Ivančicko, aby ve spolupráci s právníky městských úřadů Oslavany a Ivančice 
byl řešen návrh trojstranné dohody mezi městy a Mikroregionem. Správní výbor svazku dále 
řešil v návaznosti na aktuálně vypsanou výzvu k předkládání žádostí od dotaci od Státního 
fondu dopravní infrastruktury nutnost výběru vhodného zpracovatele žádosti o dotaci na 
cyklostezku Oslavany- Ivančice. SFDI v aktuální výzvě poskytuje finanční příspěvek 
v maximální výši 10 mil. Kč až do výše 80% uznatelných nákladů. Žádost o dotaci je 
nezbytné podat a zpracovat nejpozději do 10. ledna 2014. Správní výbor proto provedl 
průzkum trhu, aby mohl valné hromadě doporučit schválit uzavření smlouvy s vybraným 
zpracovatelem.  V poptávce byly osloveny 4 firmy, vybírána byla cenově nejvýhodnější 
nabídka.   

VH schvaluje zpracování a podání projektové žádosti o dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury na akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“; na základě 
doporučení správního výboru přiděluje tuto zakázku firmě Renards dotační s.r.o., 
Vídeňská 7, 639 00 Brno za cenu 30.000,- Kč bez DPH (36.300 Kč vč. DPH) a doplatku 
splatného v případě přiznání dotace ve výši 65.000,- Kč bez DPH (78.650,- Kč vč. DPH), 
celkem 114.950,- Kč vč. DPH (vybíráno ze 4 nabídek). Současně schvaluje návrh 
smlouvy o dílo s uvedenou firmou. Hrazeno bude z mimořádného příspěvku měst 
Oslavany a Ivančice; VH vyzývá města Oslavany a Ivančice k uvolnění částky 18.150,-
Kč (vč. DPH každé město) do 10. ledna 2014 (termín zpracování žádosti o dotaci) .

VH bere na vědomí předložené prohlášení měst Oslavany a Ivančice o připravenosti 
podílet se na realizaci akce „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ a ukládá správnímu 
výboru v termínu do zasedání VH v prosinci 2013 zajistit návrh trojstranné smlouvy.   
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ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          9 0 0

15:25 odešel z valné hromady Br. Martin Frei a počet členů valné hromady se tak snížil na 8.

6. PARTICIPACE MIKROREGIONU IVANČICKO NA PROJEKTU 
„CYKLOSTEZKA PERMONIUM“  

Ing. Svatopluk Staněk prezentoval valné hromadě informace o přípravných pracích na zřízení 
budoucí krajské cyklostezky, resp. její části v úseku mezi obcí Padochov a zábavním parkem 
Permonium, kde bude nutné zaměřit pozemky mezi Padochovem a Kuklou. Cenová nabídka 
na zaměření je cca. 21 tis. Kč. Návrh je, aby se o úhradu zaměření podělily 3 subjekty, a to po 
7 tis. Kč Strojírna Oslavany (dojednáno), Město Oslavany (zajištěno) a Mikroregion 
Ivančicko. Mikroregion Ivančicko proto, že tato cyklotrasa by měla být v budoucnu součástí 
krajské cyklotrasy Brno – Znojmo – Bítov a bude procházet velkou částí mikroregionu.

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl námitky, nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení.

VH schvaluje participaci Mikroregionu Ivančicko na projektu “Cyklostezka 
Permonium” a uvolnění příspěvku na spolupodíl na zaměření trasy ve výši max. 7.000,-
Kč (hrazeno bude na základě fakturace).

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          8 0 0

7. PLÁN INVENTUR A USTANOVENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Předseda svazku upozornil na nutnost ustanovení inventarizační komise a plánu inventur. 
Tajemník předal zástupcům obcí inventární soupisy majetku.

Předseda poté navrhl složení inventarizační komise stejné, jako v loňském roce:

předseda Ing. Jan Černý
člen Josef Obršlík
člen Pavel Kovařík

Vzhledem  k tomu, že nikdo nic nenamítal, dal předseda o návrhu hlasovat.

VH schvaluje plán inventur za rok 2013 dle přílohy a jmenuje inventarizační komisi ve 
složení: předseda Ing. Jan Černý, člen: Josef Obršlík, člen: Pavel Kovařík.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 0
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8. REGIONTOUR, KALENDÁŘE  2014

V návaznosti na usnesení 43. valné hromady, která schválila účast Mikroregionu Ivančicko na 
mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2014, informoval tajemník svazku o 
nákladech za pronájem výstavní plochy na brněnském výstavišti. Vzhledem k tomu, že 
Mikroregion podal přihlášku k účasti do 30.6.2013, je cena se slevou. 
Ve věci kalendářů Mikroregionu na rok 2014 byl proveden průzkum trhu, vyzvány byly 2 
firmy k podání nabídek. Kritériem vyhodnocení poptávky byla nejnižší nabídková cena, 
kterou nabídla firma ANNAPURNA s.r.o. - 24,- Kč/ks při předpokladu objednávky 2.500 ks, 
nebo 25,- Kč/ks při předpokladu objednávky 2.400 ks. Přesné množství objednávek bude 
známo po 

Předseda se zeptal, zdali někdo má nějaké připomínky, vzhledem k tomu, že nikdo nic neměl, 
nechal hlasovat o návrhu usnesení.

VH bere na vědomí úhradu nákladů REGIONTOUR 2014 na ploše 65 m2, částku 
119.000,- Kč bez DPH (pronájem plochy) + 3000,- Kč bez DPH (registrační poplatek) 
firmě Veletrhy Brno a.s. VH dále ukládá správnímu výboru svazku na základě 
průzkumu trhu provést výběr vhodného dodavatele pro realizaci atypické výstavní 
expozice MR Ivančicko. VH se současně obrací na příslušné orgány měst Oslavany, 
Ivančice a Dolní Kounice se žádostí o uvolnění mimořádného příspěvku zajištění 
financování nákladů spojených s účastí na Regiontour 2013 nejpozději do 10.12.2013.

VH schvaluje vydání kalendářů na rok 2014 v množství dle objednávek jednotlivých 
členských obcí a na základě doporučení správního výboru přiděluje zakázku na 
zpracování a vytištění kalendářů firmě ANNAPURNA s.r.o., Za Ústavem 31, 66491 
Ivančice, IČ: 26291134  za cenu 24,- Kč ks / bez DPH při předpokladu objednávky cca 
2.500 ks.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 8 0 0

9. INFROMACE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MĚÚ IVANČICE -
ING. PROKOPOVÁ

Ing. Prokopová a zástupce České asociace pečovatelské služby PHDr. Jindřich Kadlec 
prezentovali informace ohledně společnosti Místní sociální služby, která začala oslovovat 
obce a občany v Mikroregionu Ivančicko s nabídkou svých služeb. Ing. Prokopová a PHDr. 
Kadlec varovali zástupce obcí před rozporuplnými skutečnostmi ohledně této firmy a 
zdůraznili rizika a problémy, které v případě uzavření smlouvy s touto firmou mohou vyvstat.

VH vzala na vědomí informace odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice.

10. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA

Mgr. Musil upozornil, že Mikroregion Ivančicko doposud neuhradil členské příspěvky do 
MAS Brána Brněnska. Tajemník Ing. Smutný vysvětlil prodlení úhrady, vzhledem k tomu, že 
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jednotlivé obce ještě neuhradily nebo neschválily úhradu členských příspěvků MAS vůči 
Mikroregionu Ivančicko.  Vzhledem k tomu, že však je již po termínu splatnosti, Mikroregion 
neprodleně celou částku za všechny obce uhradí a vyzve je k dodatečné úhradě, aby se 
Mikroregionu Ivančicko vrátily finance zpět. 

11. 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.  

12. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast. Poté 44. VALNOU 
HROMADU v 16:00 ukončil.

Ivančicích, dne 15. října 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 44. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO

44. zasedání valné hromady se konalo dne 15. října 2013 v zasedací místnosti 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 informace ohledně projektu “Podpora meziobecní spolupráce v ČR” 

Svazu měst a obcí ČR (SMO) a uložila správnímu výboru do příští schůze VH 
připravit podklady pro rozhodnutí o zapojení MR Ivančicko do uvedeného projektu. 

3. Vzala na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu Ivančicko a zprávu Mgr. Jany 
Heřmanové, pověřené zastupováním MR Ivančicko pro zpracování strategie 
v koordinaci s MAS Brána Brněnska, o.s.

4. Schválila předloženou zprávu revizní komise ze dne 04.07.2013 a uložila správnímu 
výboru vypracovat směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a 
specifikovat obcím podmínky reklamního plnění na akce podpořené Skupinou ČEZ.

5. Schválila zpracování a podání projektové žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury na akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“; na základě doporučení 
správního výboru přiděluje tuto zakázku firmě Renards dotační s.r.o., Vídeňská 7, 639 
00 Brno za cenu 30.000,- Kč bez DPH (36.300 Kč vč. DPH) a doplatku splatného 
v případě přiznání dotace ve výši 65.000,- Kč bez DPH (78.650,- Kč vč. DPH), 
celkem 114.950,- Kč vč. DPH (vybíráno ze 4 nabídek). Současně schválila návrh 
smlouvy o dílo s uvedenou firmou. Hrazeno bude z mimořádného příspěvku měst 
Oslavany a Ivančice; dále vyzvala města Oslavany a Ivančice k uvolnění částky 
18.150,- Kč (vč. DPH každé město) do 10. ledna 2014 (termín zpracování žádosti o 
dotaci). Dále vzala na vědomí předložené prohlášení měst Oslavany a Ivančice o 
připravenosti podílet se na realizaci akce „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ a uložila 
správnímu výboru v termínu do zasedání VH v prosinci 2013 zajistit návrh trojstranné 
smlouvy.   

6. Schválila participaci Mikroregionu Ivančicko na projektu “Cyklostezka Permonium” a 
uvolnění příspěvku na spolupodíl na zaměření trasy ve výši max. 7.000,- Kč (hrazeno 
bude na základě fakturace).

7. Schválila plán inventur za rok 2013 dle přílohy a jmenuje inventarizační komisi ve 
složení: předseda Ing. Jan Černý, člen: Josef Obršlík, člen: Pavel Kovařík.

8. Vzala na vědomí úhradu nákladů REGIONTOUR 2014 na ploše 65 m2, částku 
119.000,- Kč bez DPH (pronájem plochy) + 3000,- Kč bez DPH (registrační poplatek) 
firmě Veletrhy Brno a.s.  VH dále uložila správnímu výboru svazku na základě 
průzkumu trhu provést výběr vhodného dodavatele pro realizaci atypické výstavní 
expozice MR Ivančicko. VH se současně obrátila na příslušné orgány měst Oslavany, 
Ivančice a Dolní Kounice se žádostí o uvolnění mimořádného příspěvku zajištění 
financování nákladů spojených s účastí na Regiontour 2013 nejpozději do 10.12.2013.
Schválila vydání kalendářů na rok 2014 v množství dle objednávek jednotlivých 
členských obcí a na základě doporučení správního výboru přiděluje zakázku na 
zpracování a vytištění kalendářů firmě ANNAPURNA s.r.o., Za Ústavem 31, 66491 
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Ivančice, IČ: 26291134 za cenu 24,- Kč ks / bez DPH při předpokladu objednávky cca 
2.500 ks.

9. Vzala na vědomí informace odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice.

V Ivančicích dne 15. 10. 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




