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 Z   Á   P   I   S 
z 51. zasedání VALNÉ HROMADY  

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni :   viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí 

Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil 

 

  

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

1) Zahájení 

2) Zpráva o činnosti MR Ivančicko 

3) Zpráva revizní komise 

4) Rozpočtové opatření č. 7 /2014 

5)  „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ 

6) Regiontour 2015 

7) Plán inventur a ustanovení inventarizační komise 

8) Odměny za činnost pro MR Ivančicko 

9) Různé, podněty, rozprava 

10) Usnesení 

11) 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. 
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2. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU  

 

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

Zpráva obsahovala činnost svazku od 19. 06. 2014 do 08. 10. 2014. Zpráva je přílohou zápisu 

ze zasedání VH. 

 

Valná hromada vzala zprávu o činnosti na vědomí. 

 

3. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE  

 

Zprávu revizní komise přednesl předseda revizní komise Ing. Jan Černý. Zpráva se vztahovala 

k období do 20.3.2014. Zpráva je přílohou zápisu ze zasedání VH. 

 

Předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH schvaluje předloženou zprávu revizní komise ze dne 20.03.2014. 

 

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7 /2014 

 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 7/2014, 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           7 0 0 

 

Rozpočtové opatření č. 7/2014 bylo projednáno a schváleno dle předloženého návrhu a 

je přílohou tohoto zápisu. 

 

5. „CYKLOSTEZKA OSLAVANY-IVANČICE“  

 

Tajemník svazku a zástupci města Oslavany informovali, že vybraný dodavatel COLAS CZ, 

a.s. DSS oblast Jih, započal s realizací díla „Cyklostezka Oslavany - Ivančice“ v souladu 

s uzavřenou smlouvou o dílo. Současně také byla valná hromada seznámena s rozhodnutí 

Státní fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI). Dne 22. 9. 2014 schválil Výbor SFDI 

svým usnesením č. 988 příspěvky z rozpočtu SFDI na realizaci akcí podle Pravidel pro 

poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2014 a 2015 – 2. 

kolo. Mezi schválenými příspěvky je i žádost Mikroregionu Ivančicko o příspěvek na akci 

„Cyklostezka Oslavany - Ivančice“ – ISPROFOND 5628510072. Příspěvek z rozpočtu SFDI 

pro rok 2014 byl poskytnut v maximální výši 10 000 000 Kč (slovy 

desetmilionůkorunčeských) při současném stanovaní maximální procentuální účasti 

přiděleného příspěvku na uznatelných nákladech stavební části akce ve výši 85 %. Přidělený 

příspěvek bude příjemci poskytnut na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu SFDI (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi SFDI a příjemcem v souladu s § 3 odst. 
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1 zákona č. 104/2000 Sb., ve které bude upřesněna výše poskytovaného příspěvku a 

procentuální podíl příspěvku na uznatelných nákladech stavební části akce v návaznosti na 

předloženou smlouvu uzavřenou mezi příjemcem a zhotovitelem na realizaci akce a 

stanoveny podmínky, za kterých se příspěvek příjemci poskytuje. 

 

K prezentovaným informacím nechal předseda svazku hlasovat o návrzích usnesení: 

Usnesení č. 5a) 

VH bere na vědomí informace ohledně započaté realizace investiční akce „Cyklostezka 

Oslavany-Ivančice“. 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

Usnesení č. 5b) 

VH schvaluje přijetí příspěvku na akci „Cyklostezka Oslavany - Ivančice“ z rozpočtu 

SFDI – ISPROFOND 5628510072 a ukládá správnímu výboru zajistit nezbytné 

podklady pro uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI. 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

Tajemník svazku dále uvedl, že město Oslavany oslovilo projektanta cyklostezky Oslavany-

Ivančice pana Ing. Adolfa Jebavého s poptávkou na cenovou nabídku na zajištění výkonu 

autorského dozoru. Nabídka Ing. Jebavého byla prezentována valné hromadě. Nikdo 

k předloženému neměl námitky, proto nechal předseda svazku hlasovat o návrhu usnesení. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH schvaluje na základě předložené nabídky objednávku na zajištění autorského 

dozoru na výstavbu cyklostezky Oslavany-Ivančice u samostatného projektanta Ing. 

Adolfa Jebavého, Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČO 643 13 743 za cenu 81.675,- Kč vč. 

DPH.  

 

 

6. REGIONTOUR 2015  

 

Tajemník svazku valnou hromadu informoval, že bylo provedeno poptávkové řízení na zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Realizace atypické expozice a zajištění 

prezentace MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2014“. 

Osloveny byly 3 firmy. Otevření obálek s nabídkami v písemné podobě mělo proběhnut na 

zasedání správního výboru dne 9.10.2014, který byl řádně svolán, nebyl však usnášení 

schopný, vzhledem k tomu, že se dostavili pouze 2 členové správního výboru. Proto 

k otevření obálek dojde nyní na zasedání valné hromady, resp. otevření jedné obálky, 

vzhledem k tomu, že byla podána pouze jediná nabídka. Tajemník dále seznámil valnou 

hromadu s podmínkami výzvy k podání nabídek. Přistoupeno bylo k otevření obálky, kontrole 

formálních náležitostí v souladu s výzvou k podání nabídek a posouzení nabídky.  
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Valná hromada konstatovala, že předložená nabídka zahrnuje všechny požadované náležitosti 

stanovené výzvou k předkládání nabídek, dodržela maximální stanovenou výši nabídkové 

ceny. Základním hodnotícím kritériem byla nabídková cena. I přesto, že byla podána pouze 

jediná nabídka, rozhodla se valná hromada tuto nabídku vzhledem k ceně akceptovat.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH, na základě provedeného poptávkového řízení na akci „Realizace atypické expozice 

a zajištění prezentace MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 

Regiontour 2014“ dle kritéria vyhodnocení nejnižší nabídkové ceny, přiděluje veřejnou 

zakázku malého rozsahu firmě Ing. Jan Příhoda, reklamní agentura GONG, Botanická 

52, 602 00 Brno, IČ: 44071990 za cenu 82.600,- bez DPH (99.946,- Kč vč. DPH). Zároveň 

schvaluje Smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem. 

 

7. PLÁN INVENTUR A USTANOVENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE 

 

Tajemník upozornil na nutnost schválit plán inventur a ustanovit inventarizační komisi na rok 

2014.  Předseda správního výboru vyzval zástupce členských obcí o poskytnutí součinnosti 

při fyzickém zjištění stavu majetku umístěného v obcích, který je vlastnictvím DSO 

Mikroregion Ivančicko a navrhl členy inventarizační komise Mgr. Miloš Musil, Miloš 

Dostalý, Josef Obršlík. Navržení kandidáti se svojí účastí v inventarizační komisi souhlasili a 

nikdo nepodal jiný návrh. Předseda proto nechal hlasovat o návrhu usnesení.  

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH schvaluje plán provedení inventur a složení inventarizační komise dle předloženého 

návrhu. Členové: Mgr. Miloš Musil, Miloš Dostalý, Josef Obršlík. VH se obrací na 

členské obce o poskytnutí součinnosti při fyzickém zjištění stavu majetku umístěného 

v obcích, který je vlastnictvím DSO Mikroregion Ivančicko.  

 

 

8. ODMĚNY ZA ČINNOST PRO MR IVANČICKO 

 

Vzhledem k tomu, že 51. schůze valné hromady MR Ivančicko je posledním zasedáním 

v daném volebním období, navrhl předseda správního výboru poskytnout odměnu zástupcům 

obcí a pracovníkům svazku, kteří se za poslední rok aktivně podíleli na zajištění chodu 

svazku, na realizovaných projektech (např. akce „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“) a 

aktivitách, na prezentaci svazku, působení v komisích svazku, či jiných obdobných aktivitách 

a pozicích.  

 

Odměna byla navržena těmto osobám: Martin Frei, Martin Jacko, Miloš Dostalý, Vít Aldorf, 

Mgr. Miloš Musil, Ing. Svatopluk Staněk, Ing. Zdeněk Svoboda, Ing. Ivana Krejčová, Ing. Jan 

Černý, Ing. Bohumil Smutný a Ladislav Veselý. 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 
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VH schvaluje odměny za činnost pro Mikroregion Ivančicko dle předloženého návrhu, 

který je přílohou zápisu.  

9. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

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

 

10. 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.   

 

11.  ZÁVĚR 

 

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast. Poté 51. VALNOU 

HROMADU v 16:30 ukončil. 

 

V Ivančicích dne 9. října 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 51. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

51. zasedání valné hromady se konalo dne 9. října 2014 na MěÚ Ivančice a zúčastnilo se jej 7 

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 Ivančicko za období 19.6.2014 - 

9.10.2014.   

3. Schválila předloženou zprávu revizní komise ze dne 20.03.2014. 

4. Projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 7 dle předloženého návrhu, který je 

přílohou zápisu. 

5. a) Vzala na vědomí informace ohledně započaté realizace investiční akce 

„Cyklostezka Oslavany-Ivančice“. 

 

b)  Schválila přijetí příspěvku na akci „Cyklostezka Oslavany - Ivančice“ z rozpočtu 

SFDI – ISPROFOND 5628510072 a uložila správnímu výboru zajistit nezbytné 

podklady pro uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI. 

 

c) Schválila na základě předložené nabídky objednávku na zajištění autorského dozoru 

na výstavbu cyklostezky Oslavany-Ivančice u samostatného projektanta Ing. Adolfa 

Jebavého, Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČO 643 13 743 za cenu 81.675,- Kč vč. DPH.  

 

6. Na základě provedeného poptávkového řízení na akci „Realizace atypické expozice a 

zajištění prezentace MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 

Regiontour 2014“ dle kritéria vyhodnocení nejnižší nabídkové ceny, přidělila veřejnou 

zakázku malého rozsahu firmě Ing. Jan Příhoda, reklamní agentura GONG, Botanická 

52, 602 00 Brno, IČ: 44071990 za cenu 82.600,- bez DPH (99.946,- Kč vč. DPH). 

Zároveň schválila Smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem. 

7. Schválila plán provedení inventur a složení inventarizační komise dle předloženého 

návrhu. Členové: Mgr. Miloš Musil, Miloš Dostalý, Josef Obršlík. Dále se obrátila na 

členské obce o poskytnutí součinnosti při fyzickém zjištění stavu majetku umístěného 

v obcích, který je vlastnictvím DSO Mikroregion Ivančicko.  

8. Schválila odměny za činnost pro Mikroregion Ivančicko dle předloženého návrhu, 

který je přílohou zápisu.  

V Ivančicích dne 9. října 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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Příloha 

 

Návrh na udělení odměn za činnost pro Mikroregion Ivančicko v roce 2014 
 

Jméno    Výše odměny v Kč 

 

Ladislav Veselý  10.000 

Ing. Bohumil Smutný  8.000 

Ing. Ivana Krejčová  3.000 

Ing. Jan Černý   3.000 

Ing. Zdeněk Svoboda             3.000 

Ing. Svatopluk Staněk 2.000 

Mgr. Miloš Musil  2.000 

Vít Aldorf   2.000 

Miloš Dostalý   2.000 

Martin Jacko   2.000 

Martin Frei   2.000  
 


