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 Z   Á   P   I   S 
z 48. zasedání VALNÉ HROMADY  

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 7. května 2014 v 15:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Oslavany 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni :   viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí 

Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Bc. Martin Frei, Mgr. Radek Musil 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

1) Zahájení 

2) Projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ 

3) Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na akci „Cyklostezka Oslavany - 

Ivančice“ 

4) Regiontour 2015 

5) Různé, podněty, rozprava 

6) Usnesení 

7) 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 neměl, nechal o předloženém návrhu hlasovat:  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování            7 0 0 

 

Program zasedání byl schválen dle předloženého návrhu. 

 

2. PROJEKT „SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE 

V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU 

PŮSOBNOSTÍ“ 
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Informace realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v 

rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ přednesli Ladislav Veselý, 

hlavní koordinátorka projektu Lenka Jurková a pracovnice pro analýzy a strategie Jitka Živná.  

Přítomným členům valné hromady byly vysvětleny další důležité cíle při realizaci projektu a 

nastíněny možné tematické okruhy pro tzv. volitelné téma, které se stane čtvrtou oblastí 

k doplnění již zpracovaných témat – sociální služby, školství a odpadové hospodářství. 

 

Po diskuzi k danému bodu padl návrh, aby se v rámci Mikroregionu Ivančicko projekt dále 

zabýval tématem dopravy. K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a členové 

valné hromady vybrané téma označili za prioritní pro další rozvoj obcí Mikroregionu. 

 

Starosta Oslavan Vít Aldorf navrhl, aby se odborníkem na vybranou samosprávnou oblast 

(tematický expert) stal MVDr. Václav Vaněček, který má předpoklady pro to, že tuto 

odbornou činnost bude kvalifikovaně vykonávat.  Navržený kandidát s návrhem souhlasil.  

 

Vzhledem k tomu, že všechny důležité informace byly projednány, nechal předseda hlasovat o 

návrhu tří samostatných usnesení. 

 

Usnesení č. 2a) 

Valná hromada vzala na vědomí informace ohledně projektu „Systémová podpora 

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

působností“.  

Usnesení č. 2b) 

V souladu se Smlouvou o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR při realizaci 

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

správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ valná hromada MR Ivančicko na 

základě provedené analýzy možností meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu 

obce s rozšířenou působností Ivančice schvaluje čtvrtou oblast spolupráci územních 

samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti (tzv. „Volitelné téma“), kterým 

je téma dopravní obslužnost. 

Usnesení č. 2c) 

V souladu s Pravidly pro vytvoření a působení realizačního týmu valná hromada 

jmenuje odborníka na vybranou samosprávnou oblast (tematického experta)  - MVDr. 

Václav Vaněček. Rozsah prací odborníka na vybranou samosprávnou oblast odpovídá 

zkrácenému pracovnímu úvazku na 30% (tj. pracovní doba 12 hodin týdně) nejvýše po 

dobu 12 měsíců od 1.6.2014. 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

3. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODLIMTNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA AKCI 

„CYKLOSTEZKA OSLAVANY-IVANČICE“ 

 

Předseda svazku předal slovo hostům – panu Hoškovi a starostovi města Oslavany, kteří 

seznámili přítomné se zadávací dokumentací na podlimitní veřejnou zakázku na akci 

„Cyklostezka Oslavany- Ivančice“. Kompletní dokumentace vč. návrhu obchodních 

podmínek (smlouvy o dílo) dále byla rozeslána v podkladových materiálech na členy valné 

hromady. V rámci přípravy zadávací dokumentace pro zadávací řízení byly identifikovány 

určité nesrovnalosti ve zpracované projektové dokumentaci a rozpočtu projektu. Dotazy byly 
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proto vzneseny na hosta, zpracovatele projektové dokumentace Ing. Adolfa Jebavého, který 

zodpověděl připomínky k projektové dokumentaci a vysvětlil objektivní důvody, kvůli 

kterým jsou některé části projektové dokumentace nutné ještě dopracovat, aby odpovídaly 

aktuálnímu stavu a situaci v terénu a požadavkům zadavatele.  

 

Po objasnění všech odborných dotazů nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení.   

 

Usnesení č. 3a) 

VH schvaluje dopracování projektové dokumentace na akci „Cyklostezka Oslavany - 

Ivančice“ u samostatného projektanta Ing. Adolfa Jebavého, Gorkého 59/9, 602 00 

Brno, IČO 643 13 743 za cenu 15.000,- Kč bez DPH.  

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

 

Usnesení č. 3b) 

VH schvaluje zadávací dokumentaci vč. příloh a zahájení zadávacího řízení na 

podlimitní veřejnou zakázku na akci „Cyklostezka Oslavany - Ivančice“.  

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

Tajemník svazku dále doplnil, že na základě ust. § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách (dále jen „zákon") je nutné schválit rozhodnutí o jmenování hodnotící komise pro 

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Cyklostezka Oslavany - Ivančice“. 

 

Na základě odborné způsobilosti, vzdělání a znalostí daného projektu bylo navrženo složení 

hodnotící komise – členové: 

 

1)  člen: Mgr. Miloš Musil 

2)  člen: Ing. Bc. Milan Hošek 

3)  člen: Radoslav Skála 

4)  člen: Ing. Josef Coufal 

5)  člen: Ing. Adolf Jebavý 

 

Náhradníci členů hodnotící komise: 

1) náhradník: Ladislav Veselý 

2)  náhradník: Ing. Bohumil Smutný, BA 

3)  náhradník: Ing. Svatopluk Staněk 

4)  náhradník: Ing. Lukáš Černý 

5)  náhradník: Ing. Lenka Šrámková 

 

Tímto jsou všichni členové a náhradníci členů hodnotící komise povinni ve své činnosti 

postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a s příslušnými 

prováděcími předpisy. Hodnotící komise bude rovněž v souladu s ust. § 71 odst. 3 zák. č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, plnit funkci komise pro 

otevírání nabídek. Hodnotící komise bude rovněž v souladu s ust. § 59 odst. 3 zák. č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, posuzovat kvalifikaci 
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uchazečů. Po skončení své činnosti předá předseda hodnotící komise zadavateli zákonem 

stanovenou dokumentaci o zadání veřejné zakázky a nabídky všech uchazečů. 

 

Usnesení č. 3c) 

VH k předmětné veřejné zakázce jmenuje členy a náhradníky komise pro otevírání 

obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:  

1)  člen: Mgr. Miloš Musil 

2)  člen: Ing. Bc. Milan Hošek 

3)  člen: Radoslav Skála 

4)  člen: Ing. Josef Coufal 

5)  člen: Ing. Adolf Jebavý 

 

Náhradníci členů hodnotící komise: 

 

1) náhradník: Ladislav Veselý 

2)  náhradník: Ing. Bohumil Smutný, BA 

3)  náhradník: Ing. Svatopluk Staněk 

4)  náhradník: Ing. Lukáš Černý 

5)  náhradník: Ing. Lenka Šrámková 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

4.  REGIONTOUR 2015 

 

Předseda svazku předal slovo tajemníkovi Ing. Smutnému, který provedl krátké zhodnocení 

úrovně prezentace na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu na brněnském výstavišti 

v roce 2014. Ing. Smutný zdůraznil, že akce má význam pro prezentaci tří měst Dolních 

Kounic, Ivančic a Oslavan, nicméně poukázal na klesající počet vystavovatelů, rostoucí 

náklady a dle jeho názoru by bylo vhodné zvážit celkovou efektivitu akce v návaznosti na 

konkrétní přínosy pro malé obce Mikroregionu. V roce 2014 je nutné podat závaznou 

přihlášku k účasti na akci do 30. června, pokud Mikroregion chce pokračovat v prezentaci a 

získat slevu z objednané plochy. 

 

K danému bodu proběhla diskuze. Přítomní zástupci malých obcí vyjádřili v diskuzi 

nesouhlas s další účastí Mikroregionu Ivančicko a dalším spolufinancování nákladů spojených 

s účastí na veletrhu Regiontour. Dle názoru zástupců malých obcí pro ně nemá tato forma 

prezentace přínos, je finančně velmi nákladná a je využívána a účelná pouze pro města. 

K projednávanému bodu převládl názor, že je malé povědomí ohledně Mikroregionu 

Ivančicko v rámci našeho území a prezentace by měla spíše směřovat dovnitř Mikroregionu 

(zejména na akcích pořádaných v obcích). Navrženo například bylo pořízení prezentačního 

stanu Mikroregionu, kterým by se mohl prezentovat na kulturních a společenských akcích 

v rámci měst a obcí. Josef Obršlík, starosta Ketkovic, upozornil na malé povědomí o 

Mikroregionu mezi obyvateli členských obcí a spíše negativní vnímání tohoto svazku. 

 

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě nebyli přítomni všichni zástupci tří měst /omluveni 

zástupci Dolních Kounic a Ivančic/, pro které byla doposud účast na veletrhu Regiontour 

nejvíce žádoucí, bylo by vhodné znát jejich stanoviska. Valná hromada proto požádala 

předsedy a tajemníka svazku, aby se obrátili na příslušné orgány měst Oslavany, Ivančice a 

Dolní Kounice s žádostí o vyjádření stanoviska k pokračování a způsobu financování, tak aby 
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zbyly finanční prostředky i na jiné formy prezentace a propagace Mikroregionu v malých 

ocbcích. Na základě těchto stanovisek a navrženého způsobu financování bude rozhodováno 

dále. 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH ukládá předsedovi správního výboru a tajemníkovi svazku do příští schůze valné 

hromady zjistit oficiální stanoviska měst Oslavan, Ivančic a Dolních Kounic k účasti a 

pokračování prezentace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour cestovního ruchu 

Regiontour 2015 (15. - 18.1.2015).    

 

 

5. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

Nebyl projednáván žádný další podnět, ani neproběhla rozprava k jinému tématu.  

 

6. 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.   

 

7.  ZÁVĚR 

 

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast a popřál příjemné prožití letních 

dovolených. Další řádná valná hromada bude svolána pravděpodobně na podzim.  Poté 48. 

VALNOU HROMADU v 17:30 ukončil. 

 

V Oslavanech, dne 7. května 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 48. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

48. zasedání valné hromady se konalo dne 7. května na MěÚ Oslavany a zúčastnilo se jej 7 

zástupců členských obcí svazku – dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu.  
 

Valná hromada: 

 

1. Schválila program zasedání. 

2. A) Vzala na vědomí informace ohledně projektu „Systémová podpora rozvoje 

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

působností“.  

B) V souladu se Smlouvou o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR při 

realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v 

rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ valná hromada MR 

Ivančicko na základě provedené analýzy možností meziobecní spolupráce v rámci 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Ivančice schvaluje čtvrtou oblast 

spolupráci územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti (tzv. 

„Volitelné téma“), kterým je téma dopravní obslužnost. 

C) V souladu s Pravidly pro vytvoření a působení realizačního týmu jmenuje 

odborníka na vybranou samosprávnou oblast (tematického experta) MVDr. 

Václava Vaněčka. Rozsah prací odborníka na vybranou samosprávnou oblast 

odpovídá zkrácenému pracovnímu úvazku na 30% (tj. pracovní doba 12 hodin 

týdně) nejvýše po dobu 12 měsíců od 01.06.2014. 

3. A) Schválila dopracování projektové dokumentace na akci „Cyklostezka Oslavany - 

Ivančice“ u samostatného projektanta Ing. Adolfa Jebavého, Gorkého 59/9, 602 00 

Brno, IČO 643 13 743 za cenu 15.000,- Kč bez DPH. 

B) Schválila zadávací dokumentaci vč. příloh a zahájení zadávacího řízení na 

podlimitní veřejnou zakázku na akci „Cyklostezka Oslavany - Ivančice“.  

C) Jmenovala k předmětné veřejné zakázce členy a náhradníky komise pro otevírání 

obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Miloš Musil, Ing. Bc. 

Milan Hošek, Radoslav Skála, Ing. Josef Coufal, Ing. Adolf Jebavý. Náhradníci 

členů hodnotící komise: Ladislav Veselý, Ing. Bohumil Smutný, BA, Ing. 

Svatopluk Staněk, Ing. Lukáš Černý, Ing. Lenka Šrámková. 

4. Uložila předsedovi správního výboru a tajemníkovi svazku do příští schůze valné 

hromady zjistit oficiální stanoviska měst Oslavan, Ivančic a Dolních Kounic k účasti a 

pokračování prezentace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour cestovního ruchu 

Regiontour 2015 (15. - 18.1.2015).    

 

V Oslavanech, dne 7. května 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 


