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 Z   Á   P   I   S 
z 49. zasedání VALNÉ HROMADY  

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 19. června 2014 v 14:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni :   viz presenční listina - 8 pověřených zástupců členských obcí 

Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

1) Zahájení 

2) Informace odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice 

3) Zpráva o činnosti Mikroregionu Ivančicko 

4) Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a Závěrečný účet za rok 2013 

5) Rozpočtové opatření č. 4 /2014 

6) Regiontour 2015 

7) Kalendáře 2015 

8) Pořízení vybavení pro venkovní propagační stánek Mikroregionu Ivančicko 

9) Žádost o příspěvek na akci „7. ročník pivního festivalu malých pivovarů“ v Padochově  

10) Různé, podněty, rozprava 

- Nabídka prezentace obcí Mikroregionu Ivančicko v malovaných mapách 

11) Usnesení 

12) 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            8 0 0 

 

Program zasedání byl schválen dle předloženého návrhu. 
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2. INFORMACE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

 

Informace odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice přednesla odborná referentka orgánu 

sociálně právní ochrany dětí Ing. Šárka Houfková.  

 

Valná hromada vzala informace odboru sociálních věcí na vědomí. 

 

 

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU 

 

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

Zpráva obsahovala činnost svazku od 20. 03. 2014 do 19. 06. 2014. 

 

Valná hromada vzala zprávu o činnosti na vědomí. 

 

4.  ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚREČNÝ ÚČET 

ZA ROK 2013 

 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

Mikroregion Ivančicko byl zveřejněn závěrečný účet DSO za rok 2013 a Zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření DSO za rok 2013. Uvedené dokumenty byly zveřejněny na 

úředních deskách všech členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zpráva o 

výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání 

hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

Valná hromada schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný 

účet Mikroregionu Ivančicko za rok 2013, a to s výhradou. 

 

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4/2014 

 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č.4/2014, které 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           8 0 0 

 

Rozpočtové opatření č. 4/2014 bylo projednáno a schváleno dle předloženého návrhu a 

je přílohou tohoto zápisu. 

 

6. REGIONTOUR 2015 

 

Na zasedání 48. valné hromady 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 vyjádřili názor, že je malé povědomí ohledně Mikroregionu 
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Ivančicko v rámci našeho území a prezentace by měla spíše směřovat dovnitř Mikroregionu 

(zejména na akcích pořádaných v obcích). Valná hromada proto uložila tajemníkovi svazku, 

aby se obrátil na příslušné orgány měst Oslavany, Ivančice a Dolní Kounice s žádostí o 

vyjádření stanoviska k pokračování a způsobu financování. Uvedená města projednala žádost 

Mikroregionu v příslušných orgánech a zaujala svá stanoviska. Obdržená stanoviska tří 

uvedených měst jsou souhlasná a požadují pokračování a zachování prezentace na 

mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour a všechna města finančně vymezila 

maximální výše příspěvků, které jsou ochotna uvolnit. Tajemník proto vypracoval podrobnou 

analýzu nákladů a výnosů akce z předchozích let. Výstupem této analýzy je návrh nového 

řešení na zachování na expozice pro rok 2015 s minimální spoluúčastí Mikroregionu 

Ivančicko ve výši cca. 20.000 Kč místo původních cca. 180.000,- Kč. Mikroregion Ivančicko 

pak může uspořené prostředky investovat do jiných forem prezentace, které budou více 

vyhovovat malým obcím. Uvedený model předpokládá snížení výstavní plochy na 28 m
2 

a 

přepracování výstavní expozice, aby došlo k celkovým úsporám. Proti tomuto navrženému 

modelu nebyly vzneseny žádné připomínky, ani doplňující návrhy. Předseda proto nechal 

hlasovat o návrhu usnesení: 

  
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

VH schvaluje účast MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 

REGIONTOUR 2015 ve dnech 15. - 18.1.2015. Náklady spojené s pronájmem výstavní 

plochy (cca. 30 m2) a realizací prezentační expozice budou hrazeny z mimořádných 

příspěvků měst Oslavany (40.000,- Kč), Ivančice (100.000,- Kč) a Dolní Kounice 

(40.000,- Kč). Spoluúčast Mikroregionu Ivančicko je ve výši do 20.000,- Kč. Celkové 

výdaje na akci nepřevýší 200.000,- Kč. VH současně schvaluje podání závazné přihlášky 

účasti a úhradu registračního poplatku a zálohy na základní cenu plochy firmě Veletrhy 

Brno a.s. v souladu s platnými cenovými podmínkami. 

 

7. KALENDÁŘE 2015 

Tajemník prezentoval záměr vydat kalendáře na rok 2015, obdobně jako v předchozích letech. 

Fotografické matriály by dodaly obce buď z vlastních archivů, nebo opět navázat spolupráci 

s občanským sdružením Fotoklub Ivančice - FotKI. Tajemník dále uvedl, že při spolupráci s 

občanským sdružením Fotoklub Ivančice - FotKI by byl na některé z příštích valných hromad 

předložen návrh na poskytnutí finanční podpory tohoto občanského sdružení za poskytnuté 

fotografické podklady. 

Předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

 

VH schvaluje záměr vydat kalendáře MR Ivančicko na rok 2015 a ukládá správnímu 

výboru provést výběr vhodného dodavatele. Fotografické podklady budou zajištěny z 

archivu obecních úřadů a prostřednictvím spolupráce s občanským sdružením Fotoklub 

Ivančice - FOTKI. 
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8. POŘÍZENÍ VYBAVENÍ PRO VENKOVNÍ PROPAGAČNÍ STÁNEK 

MIKROREGION IVANČICKO 

 

Na základě jednání 48. valné hromady, kde byl zástupci obcí v diskuzi vznesen požadavek na 

rozšíření prezentace Mikroregionu Ivančicko v rámci území obcí, byly zjišťovány možnosti 

realizace těchto požadavků.  

Tajemník prezentoval valné hromadě návrh pořídit venkovní propagační stan - tj. přenosnou 

kovovou konstrukci s pláštěm a příslušenstvím (stolek, stojany na propagační materiály, 

apod.). Tento propagační stan by byl využitelný pro všechny členské obce Mikroregionu při 

konání tradičních akcí v obcích (poutě, hody, slavnosti, sportovní akce, dny dětí, kulturní 

akce, koncerty apod.). Stěny stanu by byly opatřeny barevným reklamním potiskem 

prezentujícím Mikroregion Ivančicko a členské obce. Stan by byl dle potřeb obcí bezplatně 

půjčován na akce, obdobně jako např. dětský skákací hrad a univerzálně využitelný dle potřeb 

obcí.    

 

Návrh byl zástupci obcí souhlasně přijat, předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

VH schvaluje záměr pořídit venkovní propagační stánek Mikroregionu Ivančicko 

v hodnotě do 30.000,- Kč bez DPH a ukládá správnímu výboru provést výběr vhodného 

dodavatele. 

 

9.  ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA AKCI „7. ROČNÍK PIVNÍHO FESTIVALU 

MALÝCH PIVOVARŮ“ V PADOCHOVĚ 

 

Mikroregion Ivančicko obdržel písemnou žádost od organizátorů akce "7. ročník pivního 

festivalu malých pivovarů" v Padochově o podporu této akce, která je hojně navštěvována 

lidmi z celého Mikroregionu a je dobrou příležitostí pro provedení reklamy jak pro 

Mikroregion Ivančicko, tak i sponzora - Skupiny ČEZ. K uvedené žádosti organizátorů akce 

neměl nikdo žádné námitky. Navržena byla částka ve výši 5.000,- Kč a provedení reklamního 

plnění pro Mikroregion Ivančicko. O tomto návrhu nechal předseda svazku hlasovat:  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

VH schvaluje objednávku provedení propagace Mikroregionu Ivančicko a Skupiny 

ČEZ v rámci akce "7. ročník pivního festivalu malých pivovarů" konané dne  28.6.2014 

v Padochově ve výši 5.000,- Kč. VH stanovuje podmínky reklamního plnění pro akci: 

umístění nosiče s logem Mikroregionu Ivančicko a slunečníků s logem Skupiny ČEZ. 

 

10. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

Nabídka prezentace obcí Mikroregionu Ivančicko v malovaných mapách 

Tajemník seznámil valnou hromadu s nabídkou firmy Malované mapy s.r.o., která 

prostřednictvím své obchodní zástupkyně Mgr. Milady Hanáčkové nabídla Mikroregionu 

Ivančicko možnost prezentace v malovaných mapách a požádala o projednání na valné 

hromadě, vzhledem k tomu, že svojí nabídkou oslovuje všechny členské obce. Prezentace by 

se týkala zakreslení významných cílů členských obcí, popisný text o Mikroregionu a 

bezplatné poskytnutí omezeného množství výtisků map pro členské obce Mikroregionu. 
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K tomuto bodu proběhla diskuze zástupců obcí, ve které převládl většinový názor, že se jedná 

o zajímavou formu prezentace Mikroregionu, která osloví zejména mladší generaci. Dle 

názoru zástupců by bylo však praktičtější a účelnější, aby Mikroregion Ivančicko vydal 

například turistické mapy s vyznačením turistických tras a cyklotras, vzhledem k tomu, že 

zásoby z vydání v předešlých letech jsou již téměř vyčerpány. Za tímto účelem by bylo možné 

zkusit navázat spolupráci i se sousedními Mikroregiony, např. Kahanem či 

Moravskokrumlovskem a zvážit zmapování širšího okolí i s ohledem na větší náklad, 

společného spolufinancování vydání a snížení tak nákladů na výtisky.  

Na základě výstupů diskuze k danému bodu přečetl předseda správního výboru návrh na 

usnesení a nechal o něm hlasovat: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

VH neschvaluje pořízení malované prezentace obcí a měst Mikroregionu Ivančicko v 

mapě Brno-venkov - jih v ceně 29.990,- Kč bez DPH od firmy Malované Mapy s.r.o., 

Sokolská 416, 76001 Zlín, IČ: 24804584.  

 

 

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 a popřál příjemné prožití letních 

dovolených. Další řádná valná hromada bude svolána pravděpodobně na podzim.  Poté 49. 

VALNOU HROMADU v 15:45 ukončil. 

 

V Ivančicích dne 19. června 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 49. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

49. zasedání valné hromady se konalo dne 19. června 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 informace odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice.  

3. Vzala na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu Ivančicko.  

4. Schválila závěrečný účet za rok 2013 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání  „ s 

výhradou “. 

5. Schválila rozpočtové opatření č. 4/2014 dle předloženého návrhu, které je přílohou 

zápisu. 

6. Schválila účast MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 

REGIONTOUR 2015 ve dnech 15. - 18.1.2015. Náklady spojené s pronájmem 

výstavní plochy (cca. 30 m2) a realizací prezentační expozice budou hrazeny 

z mimořádných příspěvků měst Oslavany (40.000,- Kč), Ivančice (100.000,- Kč) a 

Dolní Kounice (40.000,- Kč). Spoluúčast Mikroregionu Ivančicko je ve výši do 

20.000,- Kč. Celkové výdaje na akci nepřevýší 200.000,- Kč. VH současně schvaluje 

podání závazné přihlášky účasti a úhradu registračního poplatku a zálohy na základní 

cenu plochy firmě Veletrhy Brno a.s. v souladu s platnými cenovými podmínkami. 

7. Schválila záměr vydat kalendáře MR Ivančicko na rok 2015 a ukládá správnímu 

výboru provést výběr vhodného dodavatele. Fotografické podklady budou zajištěny z 

archivu obecních úřadů a prostřednictvím spolupráce s občanským sdružením 

Fotoklub Ivančice - FOTKI. 

8. Schválila záměr pořídit venkovní propagační stánek Mikroregionu Ivančicko 

v hodnotě do 30.000,- Kč bez DPH a ukládá správnímu výboru provést výběr 

vhodného dodavatele.  

9. Schválila objednávku provedení propagace Mikroregionu Ivančicko a Skupiny ČEZ v 

rámci akce "7. ročník pivního festivalu malých pivovarů" konané dne  28.6.2014 v 

Padochově ve výši 5.000,- Kč. VH stanovuje podmínky reklamního plnění pro akci: 

umístění nosiče s logem Mikroregionu Ivančicko a slunečníků s logem Skupiny ČEZ. 

10. Neschválila pořízení malované prezentace obcí a měst Mikroregionu Ivančicko v 

mapě Brno-venkov - jih v ceně 29.990,- Kč bez DPH od firmy Malované Mapy s.r.o., 

Sokolská 416, 76001 Zlín, IČ: 24804584.  

 

V Ivančicích dne 19. 06. 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 


