
Z   Á   P   I   S
z 45. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO
konané dne 13. listopadu 2013 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : 7 zástupců valné hromady, viz presenční listina
Omluveni : Ing. Karel Kuča, Martin Jacko, Pavel Kovařík, Mgr. Radek Musil

PROGRAM  ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1. Zahájení

2. Zapojení Mikroregionu Ivančicko k realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje 

meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností“

3. Různé, podněty, rozprava

4. Usnesení

5. 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. ZAPOJENÍ MIKROREGIONU IVANČICKO K REALIZACI  PROJEKTU
„PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR“ SVAZU MĚST A OBCÍ ČR 
(SMO)

Předseda správního výboru Ladislav Veselý a tajemník svazku Ing. Bohumil Smutný 
seznámili přítomné členy valné hromady s náplní projektu „Podpora meziobecní spolupráce 
v ČR“, který realizuje Svaz měst a obcí České republiky, a který obrátil se na ORP Ivančice, 
resp. Město Ivančice a Mikroregion Ivančicko s nabídkou zapojení do projektu. Zástupci 
valné hromady byli o projektu již informováni na zasedání valné hromady dne 15.10.2013, 



podrobné informace prezentovala regionální koordinátorka Mgr. Alena Presová. Tajemník 
svazku seznámil valnou hromadu se skutečností, že Rada města Ivančice na své schůzi dne 
přijala k projektu usnesení, ve kterém souhlasí s realizací projektu na území ORP Ivančice 
prostřednictvím dobrovolného svazku obcí Mikroregion Ivančicko. Dále také schválila záměr 
podílet se na podpoře Mikroregionu Ivančicko pro vytvoření podmínek k úspěšné realizaci 
projektu, tzn. například podporu ve smyslu možného poskytnutí vhodných kancelářských 
prostor či výpočetní techniky pro realizační tým projektu.  Tajemník svazku Ing. Smutný ještě 
jednou shrnul základní fakta k projektu. 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 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, pracovní poměry s členy realizačního týmu musí vzniknout v prosinci 
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 a dále ve volitelných oblastech, jejichž řešení obce v území 
preferují. Členům valné hromady dále byl předložen návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci 
při realizaci projektu. 
K danému bodu proběhla diskuze. 
Mgr. Heřmanová se zeptala v čem je projekt odlišný od zpracování studie strategického 
rozvoje, kterou Mikroregion Ivančicko v současné době zpracovává. Na otázku reagovali 
předseda správního výboru a tajemník svazku, kteří uvedli, že jedná o odlišný koncept řešení 
problematiky dle závazné metodiky Svazu měst a obcí zaměřený na konkrétní témata se 
zpracováním jiných dat nad rámec toho, co je obsaženo v aktualizaci studie strategického 
rozvoje Mikroregionu Ivančicko, navíc problematika se týká celého území obce s rozšířenou 
působností Ivančice. 
O slovo požádal starosta Nových Bránic Zdeněk Kališ, který se zeptal na konkrétní přínosy 
projektu pro obce a proč by měl Mikroregion Ivančicko k projektu přistupovat. Osobně 
vyjádřil nesouhlas s tímto projektem a nevidí důvod, proč by měl Mikroregion Ivančicko 
k němu přistupovat. Na podnět reagovali opět tajemník svazku a předseda správního výboru, 
kteří uvedli, že do realizace projektu se zapojuje naprostá většina území ČR buď 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, nebo Mikroregionů. Tajemník doplnil, že 
osobně vznesl dotaz na regionální koordinátorku projektu, v čem jsou konkrétní přínosy. 
Cílem projektu je na základě rozhodnutí volených představitelů obcí z daného území vytvořit 
podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce, která umožní zkvalitnit a 
zefektivnit veřejné služby a získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich 
rozvoj. Díky realizaci projektu bude lepší připravenost obcí čerpat dotační prostředky na 
projekty a aktivity, které by bez zapojení do realizace projektu nebylo možné financovat.
Uvedené argumenty starosta Nových Bránic nepovažoval za dostatečné pro vyjádření 
podpory projektu. Po diskuzi k tomuto bodu předseda svazku ukončil rozpravu a požádal 
tajemníka, aby seznámil členy valné hromady s navrženým projektovým týmem, který se 
bude podlet na realizaci projektu a čerpat 100% dotaci na mzdové náklady. Smluvní partner, 
tj. Mikroregion Ivančicko zajistí výběr a zaměstná minitýmy (3-4 osoby) v území správního 
obvodu ORP, které budou působit při podpoře meziobecní spolupráce. Příslušní pracovníci 
pod metodickým vedením zpracují dokumenty za dané území, zorganizují dvě 2 velká setkání 
zástupců obcí k projednání připravených dokumentů, zajistí podmínky pro průběžnou 
komunikaci zástupců obcí v území včetně sběru a vyhodnocení informací pro rozhodnutí o 
formě budoucí meziobecní spolupráce. V této souvislosti tajemník zdůraznil, že Mikroregion 
Ivančicko udělá vše pro to, aby byly minimalizovány režijní náklady v souvislosti s činností 



realizačního týmu díky zapojení podpory ostatních obcí. K danému neměl nikdo připomínky 
ani náměty. Předseda svazku představil personální složení týmu a stručně prezentoval 
životopisy navržených kandidátů, které obdrželi zástupci obcí ve svých podkladových 
materiálech. 

Po odprezentování veškerých podstatných informací k projektu navrhl předseda správního 
výboru hlasovat o navržených usneseních, které budou rozděleny do tří samostatných bodů. 

a) schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová 
podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností“ mezi Mikroregionem Ivančicko a Svazem měst a 
obcí ČR.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování            6 1 0

b) v souladu se schválenou smlouvou, vytváří realizační tým, který bude v Územním 
obvodu vykonávat činnosti související s naplněním účelu Projektu 
a s plněním stanovených cílů. Ve stanoveném rozsahu Mikroregion Ivančicko 
schvaluje obsazení pracovních pozic na dobu určitou, a to s platností od 1.12.2013 
do 31.5. 2015.
Pozice odpovídající plnému pracovnímu úvazku (tj. pracovní doba 40 hodin 
týdně):

 koordinátor meziobecní spolupráce 
kandidát: Jurková Lenka Bc., bytem Nová Ves č. 111, nar. 1987

 pracovník pro analýzy a strategie
kandidát: Živná Jitka, Úvoz 699, 665 01 Rosice u Brna, nar. 1977 

 asistent
kandidát: Veselý Ladislav, bytem Nová Ves č. 195, nar. 1956

Pozice odpovídající zkrácenému pracovnímu úvazku na 30% (tj. pracovní doba 
12 hodin týdně):

 odborník na vybranou samosprávnou oblast (tematický expert)
pozice bude obsazena rozhodnutím VH nejpozději do 31.7.2014

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování            6 0 1

c) ukládá správnímu výboru jednat s městem Ivančice za účelem připravení návrhu 
smlouvy o spolupráci mezi Mikroregionem Ivančicko a městem Ivančice o 
zajištění materiálně-technických podmínek pro realizaci projektu a realizační 
tým.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování            6 0 1



10. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA

Dotační výzva MAS Brána Brněnska o.s. k předkládání projektů
Starosta Nových Bránic Zdeněk Kališ upozornil, že Místní akční skupina Brána Brněnska
(MAS), ve které Mikroregion Ivančicko členem, vyhlásila před několika týdny tréninkovou 
dotační výzvu na malé projekty a informace byla tajemníkem svazku rozeslána až den před 
ukončením výzvy. Dle jeho slov to dokazuje, že Mikroregion Ivančicko nefunguje. Obce tak 
nemohly stihnout podat své projekty a žádat o dotace. Tajemník na to reagoval, že žádný e-
mail nerozesílal, natož den před ukončením výzvy. K danému podnětu proběhla diskuze. 
Informace o dotační výzvě ze strany MAS Brána Brněnska se dostala pouze k některým 
zástupcům obcí a nebyla ze strany MAS vůči obcím Mikroregionu Ivančicko dostatečně 
prezentována. Valná hromada proto vznesla požadavek na zástupce Mikroregionu v MAS, 
aby tato připomínka byla důrazně interpretována na valné hromadě MAS Brána Brněnska a 
došlo ke zlepšení komunikace mezi MAS a Mikroregionem Ivančicko.

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 45. VALNOU 
HROMADU v 17:15 ukončil.

Ivančicích, dne 13. listopadu 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



V Ý P I S  U S N E S E N Í
z 45. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO

45. zasedání valné hromady se konalo dne 13. listopadu 2013 v zasedací místnosti 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)

a) schválila Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje 

meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ mezi 

Mikroregionem Ivančicko a Svazem měst a obcí ČR.

b) v souladu se schválenou smlouvou, vytvořila realizační tým, který bude v Územním obvodu 

vykonávat činnosti související s naplněním účelu Projektu 

a s plněním stanovených cílů. Ve stanoveném rozsahu Mikroregion Ivančicko schválila obsazení 

pracovních pozic na dobu určitou, a to s platností od 1.12.2013 do 31.5. 2015.

Pozice odpovídající plnému pracovnímu úvazku (tj. pracovní doba 40 hodin týdně):

 koordinátor meziobecní spolupráce 

kandidát: Jurková Lenka Bc., bytem Nová Ves č. 111, nar. 1987

 pracovník pro analýzy a strategie

kandidát: Živná Jitka, Úvoz 699, 665 01 Rosice u Brna, nar. 1977 

 asistent

kandidát: Veselý Ladislav, bytem Nová Ves č. 195, nar. 1956

Pozice odpovídající zkrácenému pracovnímu úvazku na 30% (tj. pracovní doba 12 hodin týdně):

 odborník na vybranou samosprávnou oblast (tematický expert)

pozice bude obsazena rozhodnutím VH nejpozději do 31.7.2014

c) uložila správnímu výboru jednat s městem Ivančice za účelem připravení návrhu smlouvy o 

spolupráci mezi Mikroregionem Ivančicko a městem Ivančice o zajištění materiálně-technických 

podmínek pro realizaci projektu a realizační tým.

V Ivančicích, dne 13.11.2013

Zapsal :                                   zápis ověřil :

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

svazku




