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Z   Á   P   I   S
z 46. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO
konané dne 17. prosince 2013 v 14:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice

___________________________________________________________________________

Přítomni : 7 zástupců valné hromady, viz presenční listina
Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Josef Obršlík, Zdeněk Kališ

PROGRAM  ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti Mikroregionu Ivančicko
3) Členský příspěvek na rok 2014
4) Rozpočet na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2015 - 2017
5) Rozpočtové opatření č. 8
6) Udělení pravomoci správnímu výboru schvalovat rozpočtová opatření
7) Jmenování motivujících starostů pro projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní 
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“
8) Smlouva o investiční akci „Cyklostezka Oslavany - Ivančice“
9) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavírání smluvních vztahů 
s dodavateli stavebních prací, služeb a dodávek
10) Regiontour 2014
11) Odměny za činnost pro Mikroregion Ivančicko za rok 2013
12) Náměty, podněty, rozprava
13) Usnesení
14) 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            7 0 0

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU

Zprávu o činnosti Mikroregionu přednesl tajemník Mikroregionu Ing. Bohumil Smutný. 
Zpráva obsahovala činnost svazku od 15. 10. 2013 do 17. 12. 2013. Valná hromada vzala 
zprávu o činnosti na vědomí.
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3. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2014

Předseda správního výboru podal návrh na členský příspěvek na rok 2014 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 opět hradit ty obce, které 
se rozhodly pro poskytnutí svého území MAS Brána Brněnska, o.s. (tj. všechny obce 
Mikroregionu s vyjímkou obce Čučice). Předseda nechal o svém návrhu hlasovat:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          7 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 2015 - 2017

Tajemník seznámil přítomné s návrhem rozpočtu a jeho podrobnou strukturou na rok 
2014 a rozpočtovým výhledem na roky 2015 - 2017 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           7 0 0

VH schvaluje rozpočet Mikroregionu na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2015 -
2017 dle předloženého návrhu.

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 8/2013, která 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. 8 / 2013 byla projednáno a schváleno dle předloženého návrhu a 
je přílohou tohoto zápisu.



- 3 -

6. UDĚLENÍ PRAVOMOCI SPRÁVNÍMU VÝBORU SCHVALOVAT 
ROZPOČTOVÁ OPAŘENÍ

Tajemník informoval valnou hromadu o doporučení vznesené auditorkou při provádění 
předběžného přezkumu hospodaření DSO Mikroregionu Ivančicko v listopadu 2013 ohledně 
nezbytnosti pověřit správní výbor svazku pravomocí projednávat a schvalovat rozpočtová 
opatření, pokud má mít možnost taková opatření činit. Projednání rozpočtových opatření 
správním výborem svazku urychluje nezbytné administrativní úkony při běžném hospodaření 
svazku a usnadňuje činnost v případě nutnosti řešit tato opatření v mezidobí zasedání valných 
hromad svazku. Vzhledem k tomu, že nikdo k danému neměl žádné námitky a připomínky, 
nechal předseda svazku hlasovat o návrhu usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

VH uděluje správnímu výboru pravomoc projednávat a schvalovat rozpočtová opatření. 

7. JMENOVÁNÍ MOTIVUJÍCÍCH STAROSTŮ PRO PROJEKT „SYSTÉMOVÁ 
PODPOPRA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ 
SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“

Předseda správního výboru a tajemník svazku seznámili valnou hromadu s požadavkem 
Svazu měst a obcí ČR v rámci realizovaného projektu „Systémová podpora rozvoje 
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, 
ve kterém je Mikroregion Ivančicko zapojen jako smluvní partner, na jmenování tzv. 
motivujících starostů. Projekt počítá se zapojením silných osobností, které ponesou myšlenku 
meziobecní spolupráce ve svém správním území, kde se tak budou podílet na úspěšnosti 
projektu. Úkolem tzv. motivujícího starosty je zajistit komunikaci mezi starosty a zastupiteli 
jednotlivých obcí při formování meziobecní spolupráce, spolupracovat s realizačním týmem v 
území, šířit informace o cílech projektu a motivovat vedoucí představitele obcí k zapojení do 
projektu a k podpoře rozvoje meziobecní spolupráce na úrovni jejich území ORP. U 
motivujícího starosty se tedy očekává, že: - jde o uznávanou osobnost v území, má přehled o 
situaci v území, - má schopnost přesvědčit své kolegy o smysluplnosti meziobecní spolupráce,
- přispívá ke vzniku podmínek pro rozvinutí meziobecní spolupráce. V každém území půjde o 
dva starosty, jeden za obec a druhý za město. V projektu není nutné, aby se jednalo přímo o 
starosty, může se jednat též o zastupitele měst a obcí. Předseda správního výboru vznesl 
dotaz, kdo z přítomných by měl zájem tuto funkci vykonávat. Vzhledem k tomu, že nebyly 
uvedeny žádné návrhy kandidátů, předseda se zeptal, zdali by tuto funkci za obce měl zájem 
vykonávat zastupitel obce Moravské Bránice Ing. Jan Černý a za města zastupitelka města 
Ivančice Mgr. Jana Heřmanová. S navrženými kandidáty proběhla krátká diskuze, o tom, 
zdali by byli ochotni se této funkce ujmout. Poté nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

VH schvaluje jmenování 2 kandidátů do funkcí motivujících starostů pro projekt 
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností“ realizovaný ve spolupráci se Svazem měst a obcí 
ČR s platností na období od prosince 2013 do 31. května 2015: 1) kandidát: Ing. Jan 
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Černý, zastupitel obce Moravské Bránice, 2) kandidát: Mgr. Jana Heřmanová, 
zastupitelka města Ivančice.

8. SMLOUVA O INVESTIČNÍ AKCI „CYKLOSTEZKA OSLAVANY-IVANČICE“

Tajemník seznámil valnou hromadu s návrhem Smlouvy o investiční akci „Cyklostezka-
Oslavany Ivančice“, která již byla projednána a schválena zastupitelstvy měst Oslavany a 
Ivančice. Návrh této smlouvy obdrželi všichni členové valné hromady ve svých podkladových 
materiálech. Smlouva řeší vztahy mezi subjekty - městy  Ivančice, Oslavany a Mikroregionem 
Ivančicko zejména v oblastech dofinancování projektu a kofinancování ze strany 
spoluinvestorů, řízení projektu, řešení majetkových vztahů a předávání informací. Tato 
smlouva je dále nezbytnou přílohou k žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Ke smlouvě byly vzneseny připomínky při elektronickém rozesílání 
dokumentu na členy valné hromady, tajemník potvrdil, že tyto připomínky a opravy byly do 
návrhu smlouvy již dříve zapracovány. K danému nikdo nevznesl další připomínky. Dále 
tajemník seznámil valnou hromadu s návrhem dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. D 001429 
s firmou RENARDS dotační s.r.o., která se týká změny termínu, a to bodu II.2, kde se mění 
termín řádného zhotovení díla  a předání z původního termínu do 2.1.2014 na nový termín do 
9.1.2014. Změna je z důvodu zajištění všech povinných příloh, některé z nich budou 
k dispozici až první týden v lednu. K danému neměl nikdo žádné námitky, proto nechal 
předseda hlasovat o návrhu usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

VH schvaluje smlouvu o investiční akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ s městy 
Oslavany a Ivančice. Dále schvaluje dodatek č.1 k mandátní smlouvě číslo D 001429 s 
firmou RENARDS dotační s.r.o. VH vyzvala příslušné orgány měst Ivančice a Oslavany 
k postupnému uvolňování předfinancování finančních úhrad v roce 2014 spojených 
s přípravou a realizací projektu na základě jednotlivých výzev k úhradě učiněných 
správním výborem svazku.

9. SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A 
UZAVÍRÁNÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ S DODAVATELI  STAVEBNÍCH PRACÍ, 
SLUŽEB A DODÁVEK

Tajemník svazku prezentoval valné hromadě návrh vnitřní směrnice č. 1 o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací, služeb a 
dodávek, kterou projednal a schválil správní výbor na své schůzi dne 5.12.2013. Vzhledem 
k tomu, že MR Ivančicko tuto směrnici doposud neměl, požadavek na její přijetí byl vznesen 
jak revizní komisí svazku, tak i při auditu hospodaření. Předseda správního výboru se zeptal, 
zdali se všichni řádně s návrhem směrnice seznámili a zda-li mají připomínky. Vzhledem 
k tomu, že nikdo nic neměl, nechal hlasovat o návrhu vnitřní směrnice č. 1 o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu a uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních 
prací, služeb a dodávek, ve znění, jak ji projednal a schválil správní výbor na své schůzi dne 
5.12.2013.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0
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VH schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a 
uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací, služeb a dodávek.

10. REGIONTOUR 2014

Tajemník seznámil valnou hromadu s informací, že správní výbor provedl výběrové řízení na 
realizátora atypické expozice na veletrh cestovního ruchu Regiontour 2014. Zadávací 
dokumentace byla obeslána 3 firmám, podány byly 2 nabídky. Hodnotícím kritériem byla 
nejnižší nabídková cena. Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vyhrála 
reklamní agentura GONG Ing. Jan Příhoda s nabídkovou cenou 163.350,- Kč vč. DPH. Tato 
firma realizovala expozici Mikroregionu již přechozích letech. Dále tajemník informoval, že 
13.prosince 2013 proběhla organizační schůzka k zajištění prezentace na Regiontoru 2014, 
který proběhne ve dnech 16. – 19. ledna 2014 a zde byl prezentován vizuální návrh řešení 
expozice a veškeré technické, organizační a materiální záležitosti související s akcí. Valná 
hromada byla informována také o tom, že další úhrady nákladů na Regiontour budou spojeny 
zejména se vstupy, vjezdy, doplatky, energie apod. poplatky. Předseda se zeptal, zdali má 
někdo podnět k danému bodu, nikdo nic nevznesl, proto nechal hlasovat o návrhu usnesení.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

VH bere na vědomí informace o přípravě expozice Mikroregionu Ivančicko na veletrhu 
cestovního ruchu Regiontour 2014 konaném ve dnech 16. – 19. ledna 2014. Dále 
schválila pověření správního výboru realizovat nezbytné úhrady nákladů spojených 
s realizací expozice Mikroregionu Ivančicko 2014 (doplatky, energie, přípojky, vjezdy, 
vstupenky, občerstvení, jiné související výdaje).

11. ODMĚNY ZA ČINNOST PRO MIKROREGION IVANČICKO ZA ROK 2013

Tajemník předložil návrh na udělení odměn za činnost v souvislosti se zabezpečením chodu, 
působením v komisích a poradenstvím pro Mikroregionu Ivančicko níže uvedeným osobám: 
Ladislav Veselý, Ing. Jan Černý, Ing. Ivana Krejčová, Mgr. Miloš Musil, Pavel Kovařík, Mgr. 
Jana Heřmanová. Předseda správního výboru navrhl, aby odměna byla také udělena 
tajemníkovi svazku Ing. Bohumilu Smutnému. Výše odměn je uvedena v příloze, celkem bylo 
(všem výše uvedeným dohromady) rozděleno 30.000,- Kč.

Předseda správního výboru se zeptal, zda-li má někdo pozměňující, doplňující nebo jiný 
návrh. Vzhledem k tomu, že žádné návrhy nebyly, nechal předseda o návrhu hlasovat.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           7 0 0

VH schvaluje odměny za činnost v souvislosti se zabezpečením chodu, působením v 
komisích a poradenstvím pro Mikroregion Ivančicko v roce 2013 dle předloženého 
návrhu.

12. NÁMĚTY, PODNĚTY, ROZPRAVA

V daném bodě nebyl vznesen žádný podnět k projednání.
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13. 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.  

14. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast, popřál příjemné prožití
vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2014. Poté 46. VALNOU HROMADU v 
16:00 ukončil.

V Ivančicích dne 17. prosince 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 46. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO

46. zasedání valné hromady se konalo dne 17. prosince 2013 v budově 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. Vzala na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu.

3. Schválila členský příspěvek na rok 2014 ve výši 15,- Kč na občana.

4. Schválila rozpočet Mikroregionu na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2015 -

2017 dle předloženého návrhu.

5. Projednala a schválila rozpočtové opatření č. 8/2013 dle předloženého návrhu, které je 

přílohou zápisu.

6. Udělila správnímu výboru pravomoc projednávat a schvalovat rozpočtová opatření. 

7. Schválila jmenování 2 kandidátů do funkcí motivujících starostů pro projekt 

„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností“ realizovaný ve spolupráci se Svazem měst a 

obcí ČR s platností na období od prosince 2013 do 31. května 2015: 1) kandidát: Ing. 

Jan Černý, zastupitel obce Moravské Bránice, 2) kandidát: Mgr. Jana Heřmanová, 

zastupitelka města Ivančice.

8. Schválila smlouvu o investiční akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ s městy 

Oslavany a Ivančice. Dále schválila dodatek č.1 k mandátní smlouvě číslo D 001429 s 

firmou RENARDS dotační s.r.o. VH vyzvala příslušné orgány měst Ivančice a 

Oslavany k postupnému uvolňování předfinancování finančních úhrad v roce 2014 

spojených s přípravou a realizací projektu na základě jednotlivých výzev k úhradě 

učiněných správním výborem svazku.

9. Schválila vnitřní směrnici č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a 

uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací, služeb a dodávek.

10. Vzala na vědomí informace o přípravě expozice Mikroregionu Ivančicko na veletrhu 

cestovního ruchu Regiontour 2014 konaném ve dnech 16. – 19. ledna 2014. Dále 

schválila pověření správního výboru realizovat nezbytné úhrady nákladů spojených 
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s realizací expozice Mikroregionu Ivančicko 2014 (doplatky, energie, přípojky, 

vjezdy, vstupenky, občerstvení, jiné související výdaje).

11. Schválila odměny za činnost v souvislosti se zabezpečením chodu, působením v 

komisích a poradenstvím pro Mikroregion Ivančicko v roce 2013 dle předloženého 

návrhu.

V Ivančicích dne 17. 12. 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




