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Z   Á   P   I   S 
z 47. zasedání VALNÉ HROMADY  

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 20. března 2014 v 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni :   viz presenční listina - 8 pověřených zástupců členských obcí 

Omluveni : Ing. Karel Kuča, Mgr. Radek Musil, Jaromír Vojtěch 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

1) Zahájení 

2) Zpráva o činnosti Mikroregionu Ivančicko 

3) Zpráva o průběhu realizace projektu „Podpora meziobecní spolupráce v rámci 

ORP Ivančice“ 

4) Volba člena správního výboru svazku 

5) Rozpočtové opatření č. 1 - 3 / 2014 

6) Schválení účetní závěrky za rok 2013 

7) Zpráva inventarizační komise za rok 2013 

8) Projekt dětské mobilní dopravní hřiště 

9) Příspěvek Skupiny ČEZ na reklamní plnění v roce 2014 

10) Různé, podněty, rozprava 

- Cyklostezka Oslavany - Ivančice 

11) Usnesení 

12) Závěr 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ  

 

Zahájení provedl předseda správního výboru Ladislav Veselý.  Schůze byla řádně svolána, 

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:  
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování            8 0 0 

 

Program zasedání byl schválen dle předloženého návrhu. 

 

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU 

 

Zprávu o činnosti Mikroregionu přednesl tajemník Mikroregionu Ing. Bohumil Smutný. 

Zpráva obsahovala činnost svazku od 17. 12. 2013 do 20. 03. 2014. Zpráva je přílohou zápisu 

ze zasedání VH. 

 

Valná hromada vzala zprávu o činnosti na vědomí. 

 

3. ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU „PODPORA MEZIOBECNÍ 

SPOLUPRÁCE V RÁMCI ORP IVANČICE“ 

 

Zprávu o průběhu realizace projektu „Podpora meziobecní spolupráce v rámci ORP Ivančice“ 

přednesla analytička Mikroregionu Ivančicko paní Jitka Živná. 

VH vzala na vědomí zprávu o průběhu realizace projektu „Podpora meziobecní 

spolupráce v rámci ORP Ivančice“ 

 

4. VOLBA ČLENA SPRÁVNÍHO VÝBORU SVAZKU  

 

Předseda správního výboru Ladislav Veselý informoval valnou hromadu o skutečnosti, že 

v prosinci 2013 rezignoval na funkci starosta obce Mělčany Pavel Kovařík, který zastával 

současně do té doby funkci člena správního výboru svazku. Vzhledem k tomu, že se Pavel 

Kovařík vzdal také funkce zastupitele obce Mělčany, nezískal tak pověření obec nadále 

zastupovat v dobrovolném svazku obcí Mikroregionu Ivančicko. Funkce člena správního 

výboru zůstala po jeho rezignaci do konání této valné hromady neobsazena a dle stanov 

svazku je nutné volbou určit nového člena správního výboru v souladu s volebním řádem.  

 

a) ustanovení návrhové komise 

 

Předseda svazku předložil návrh na složení volební komise : 

Miloš Musil 

Martin Jacko 

Karel Zalaba 

 

Předseda správního výboru se zeptal, zda má někdo pozměňující návrh. Nikdo návrh 

nepředložil.  

Poté učinil dotaz, zda se bude hlasovat o jednotlivých členech, nebo o celku. 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nechtěl hlasovat o jednotlivcích, nechal hlasovat o 

celé komisi. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Návrhová komise byla schválena. 
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Předseda požádal volební komisi, aby se ujala své funkce a zvolila ze své řady předsedu. 

 

Za volební komisi se ujal funkce její předseda Miloš Musil. Navrhl, aby volby všech orgánů 

proběhly veřejným hlasováním – aklamací. Nikdo z přítomných neměl jiný návrh a tak 

předseda nechal o tomto návrhu hlasovat: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

Návrh byl přijat – volba proběhne veřejným hlasováním. 

 

b) volba člena správního výboru svazku 

 

Předseda správního výboru svazku 

Návrhová komise po poradě navrhla, aby se stal členem správního výboru starosta obce 

Ketkovice - Josef Obršlík. Jiné návrhy předloženy nebyly.  

Volba byla veřejná s následujícím výsledkem : 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 7 0 1 

 

Členem správního výboru zvolen pan Josef Obršlík, nar. 17.1.1955, bytem Ketkovice 23. 

 

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1, 2, 3/2014 
 

Tajemník správního výboru seznámil valnou hromadu s obsahem  návrhem na 

rozpočtová opatření č. 1,2,3/2014 dle příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. O 

návrzích rozpočtových opatření č. 1,2,3/2014 poté nechal předseda svazku hlasovat: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

VH projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 /2014 dle předložených návrhů, 

které jsou přílohou zápisu. 

 

6. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 

 

Tajemník svazku seznámil přítomné se zpracovanou účetní závěrkou za rok 2013, 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 2013 dle předložených účetních 

výkazů. 
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7.  ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE ZA ROK 2013 

 

Předseda inventarizační komise, pověřené provedením inventury za rok 2013, 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.  

 

K prezentované zprávě inventarizační komise nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky  

 

Valná hromada bere na vědomí předloženou zprávu inventarizační komise za rok 2013.  

 

8. PROJEKT DĚTSKÉ MOBILNÍ DORPAVNÍ HŘIŠTĚ 

 

Tajemník prezentoval valné hromadě návrh obsahu projektu Dětské mobilní dopravní hřiště. 

Hlavním cílem projektu by bylo navržení mobilního dětského dopravního hřiště a pořízení 

vybavení - dopravních značek, komponent pro vytyčení trasy a dětská šlapací auta. Ve 

spolupráci s dopravním inženýrem bude navržen koncept takového mobilního dopravního 

hřiště, aby bylo dosaženo výukových cílů pro děti a mládež - poznávání různých typů 

dopravních značek a podpora dopravní výchovy. Mobilní dopravní hřiště by bylo poté 

k zapůjčení a instalaci dle potřeb v členských obcích Mikroregionu Ivančicko, školách, při 

dnech dětí apod.  Provedeným průzkumem trhu byla předběžně zjištěna finanční náročnost 

pořízení základních součástí projektu.  

 

Vzhledem k tomu, že k uvedenému nikdo neměl připomínky, předseda svazku nechal 

hlasovat o návrhu usnesení: 

 

  
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

VH schvaluje realizaci projektu „Dětské mobilní dopravní hřiště“ s financováním z 

poskytnutého příspěvku Skupiny ČEZ na rok 2014 a uložila správnímu výboru svazku 

provést výběr zhotovitelů nezbytného vybavení projektu a projekt zrealizovat 

nejpozději do 30.6.2014.  

 

9. PŘÍSPĚVEK SKUPINY ČEZ NA REKLAMNÍ PLNĚNÍ V ROCE 2014 

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 na spolufinancování 

navržené akce Dětské mobilní dopravní hřiště.  

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 

2014 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. VH dále schvaluje závazná pravidla pro čerpání příspěvku v roce 2014. 

 

10. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

Cyklostezka Oslavany-Ivančice 

Tajemník svazku Ing. Smutný a Mgr. Miloš Musil informovali valnou hromadu o 

informacích ohledně přípravy investiční akce „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“. 

Zdůraznili, že pokud SFDI schválí Mikroregionu Ivančicko příspěvek, je nutné započít 

práce na přípravě zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla. Touto činností by 

měl být pověřen správní výbor svazku. K uvedenému návrhu nikdo neměl námitky, 

předseda svazku proto nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

VH bere  na vědomí informace ohledně průběhu prací při přípravě investiční 

akce „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ a ukládá správnímu výboru pověřit 

výkonem zpracování  návrhu zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla 

odbornou osobou na základě dohody o pracovní činnosti. Výše odměny bude 

stanovena správním výborem po odsouhlasení zástupci měst Oslavany a Ivančice. 

 

Členský příspěvek 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. Faktura je splatná 

do 30.4.2014. Předseda svazku nechal hlasovat o návrhu usnesení. Martin Jacko uvedl, 

že se zdrží hlasování z důvodu, že obec Čučice není součástí MAS Brána Brněnsko 

o.s. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 1 

 

VH schvaluje úhradu členského příspěvku ve výši 105.360,- Kč na rok 2014 pro 

MAS Brána Brněnska, o.s.  Příspěvek bude uhrazen do 30.4.2014 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 30.4.2014.  
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12. 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.   

 

 

13.  ZÁVĚR 

 

Závěrem poděkoval předseda správního výboru přítomným za účast.  

Poté 47. VALNOU HROMADU v 15:40 ukončil. 

 

V Ivančicích dne 20. března 2014 

 

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 47. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

47. zasedání valné hromady se konalo dne 20. března 2014 na MěÚ Ivančice a zúčastnilo se jej 8 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. 

3. Vzala na vědomí zprávu o průběhu realizace projektu „Podpora meziobecní spolupráce v rámci ORP 

Ivančice“ 

4. Zvolila návrhovou komisi ve složení: 1) Miloš Musil 2) Karel Zalaba 

3) Martin Jacko      

 Veřejným hlasováním – aklamací, zvolila člena správního výboru: Josef Obršlík.  nar. 17.1.1955, 

 bytem Ketkovice 23. 

5. Projednala a schválila rozpočtová opatření č. 1 - 3 /2014 dle předložených návrhů, které jsou přílohou 

zápisu. 

6. Schválila účetní závěrku svazku za rok 2013 dle předložených účetních výkazů. 

7. Vzala na vědomí zprávu inventarizační komise za rok 2013. 

8. Schválila realizaci projektu „Dětské mobilní dopravní hřiště“ s financováním z poskytnutého příspěvku 

Skupiny ČEZ na rok 2014 a uložila správnímu výboru svazku provést výběr zhotovitelů nezbytného 

vybavení projektu a projekt zrealizovat nejpozději do 30.6.2014.  

Schválila reklamní partnerství se Skupinou ČEZ na základě objednávky pro rok 2014 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. VH dále schválila závazná pravidla pro čerpání 

příspěvku v roce 2014. 

9. Cyklostezka Oslavany-Ivančice 

Vzala na vědomí informace ohledně průběhu prací při přípravě investiční akce „Cyklostezka Oslavany-

Ivančice“ a uložila správnímu výboru pověřit výkonem zpracování návrhu zadávací dokumentace pro 

výběr zhotovitele díla odbornou osobou na základě dohody o pracovní činnosti. Výše odměny bude 

stanovena správním výborem po odsouhlasení zástupci měst Oslavany a Ivančice. 

 

Členský příspěvek pro MAS Brána Brněnska, o.s. 

Schválila úhradu členského příspěvku ve výši 105.360,- Kč na rok 2014 pro MAS Brána Brněnska, o.s.  

Příspěvek bude uhrazen do 30.4.2014 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 30.4.2014.  

 

V Ivančicích dne 20. 03. 2014 

Zapsal :                                       zápis ověřil : 

 

 

 

......................................      ........................................... 

Ing. Bohumil  S M U T N Ý          Ladislav  V E S E L Ý    

tajemník svazku       předseda správního výboru 

         svazku 


