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Z   Á   P   I   S 
z 52. zasedání VALNÉ HROMADY  

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 11. prosince 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomní zástupci členských obcí:  

Ladislav Veselý, Rostislav Štork, Miloš Musil, Josef Obršlík, Jan Trecha, Naděžda 

Chajmová, Dagmar Schweizer, Zdeněk Kališ, Miloš Dostalý, Jaromír Vojtěch 

 

Omluveni:    
zástupce obce Neslovice, Martin Jacko 

 

Hosté: Jitka Živná, Jana Heřmanová, Květa Adamová, Lenka Jurková, Svatopluk Staněk 

 
PROGRAM  ZASEDÁNÍ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

1) Zahájení 

2) Zpráva o činnosti MR Ivančicko 

3) Zpráva o průběhu realizace projektu meziobecní spolupráce – „Obce sobě“ 

4) Transformace DSO Mikroregion Ivančicko - přijetí nových členských obcí 

5) Volba orgánů dobrovolného svazku obcí 

 a) ustanovení návrhové komise 

 b) volba členů správního výboru svazku (předseda, místopředsedové, další 

členové) 

 c) volba členů revizní komise 

 d) volba tajemníka dobrovolného svazku obcí 

6) Řádný členský příspěvek Mikroregionu Ivančicko na rok 2015 

7) Členský příspěvek pro MAS Brána Brněnska o.s. na rok 2015 

8) Rozpočet na rok 2015 

9) Rozpočtové opatření č. 8 / 2014 

10) Informace o průběhu příprav expozice na veletrh Regiontour 2015 

11) Různé, podněty, rozprava 

12) Usnesení 

13) Závěr 

 

1. ZAHÁJENÍ  

 

Zahájení provedl předseda správního výboru Ladislav Veselý.  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:  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování            8 0 0 
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Programu zasedání byl schválen dle předloženého návrhu. 

 

 

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU 

 

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

Zpráva obsahovala stručné shrnutí nejdůležitější činnosti svazku za období od roku 2010 do 

roku 2014. 

 

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu za období 2010-2014.  

 

3. ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE 

– „OBCE SOBĚ“ 

 

Zprávu o průběhu realizace projektu meziobecní spolupráce „Obce sobě“ přednesla analytička 

Mikroregionu Ivančicko paní Jitka Živná. Zpráva obsahovala stěžejní výstupy zpracované 

v rámci analýzy oblasti sociálních služeb, školství, odpadového hospodářství a dopravy na 

území ORP Ivančice. 

 

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o průběhu realizace projektu meziobecní 

spolupráce „Obce sobě“.  

 

4. TRANSFORMACE DSO MIKROREGION IVANČICKO – PŘIJETÍ NOVÝCH 

ČLENSKÝCH OBCÍ 

 

Tajemník svazku Ing. Smutný seznámil valnou hromadu s navrženým bodem. V rámci 

realizace projektu meziobecní spolupráce „Obce sobě“ probíhala nejen analýza klíčových 

oblastí sociálních služeb, školství, odpadového hospodářství a dopravy, ale byly oslovovány 

obce ORP Ivančice, které doposud nejsou členskými obcemi Mikroregionu Ivančicko, za 

účelem prohloubení a zintenzivnění spolupráce s DSO Mikroregionem Ivančicko a případné 

integrace do tohoto dobrovolného sdružení.   

Mikroregion Ivančicko prostřednictvím pracovní skupiny vedené předsedou správního výboru  

oslovil všechny obce na území ORP Ivančice s nabídkou stát se členy DSO Mikroregion 

Ivančicko.  

Některé oslovené obce tuto možnost zvažují, prozatím bylo schváleno rozhodnutím 

zastupitelstva o přístupu k DSO Mikroregion Ivančicko v obci Němčičky.  

S ostatními oslovenými obcemi ORP Ivančice budou dále vedena jednání o jejich možném 

přistoupení ke svazku DSO Mikroregion Ivančicko. Návrhem je tedy schválit přijetí za 

řádného člena svazku obec Němčičky. Dle stanov by měl nově přijatý člen uhradit vstupní 

poplatek, stanovy však jeho výši nestanovují. Předseda proto dal prostor k diskuzi, jakou výši 

vstupního poplatku stanovit obci Němčičky. Diskutovány byly varianty symbolické 1,- Kč, 

dále fixní poplatek ve výši 5.000,- Kč. Ing. Staněk následně předložil návrh, že výše 

vstupního poplatku by měla zohledňovat velikost obce, resp. jejího počtu obyvatel. Tento 

návrh byl souhlasně přijat přítomnými členy valné hromady, s tím, že navrhovaná výše bude 

stanovena ve výši 5,- Kč na obyvatele. K danému návrhu neměl nikdo výhrady, připomínky, 

ani jiné další návrhy.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 
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VH veřejným hlasováním – aklamací, schválila přijetí za řádného člena svazku obec 

Němčičky.  VH stanovila obci Němčičky vstupní poplatek ve výši 5,- Kč na obyvatele 

(dle aktuálního počtu obyvatel k 31.12.2014) splatný v řádném termínu pro úhradu 

členských příspěvků na rok 2015. 

 

V 15:50 se dostavil zástupce obce Mělčany pan Jaromír Vojtěch, počet členů valné 

hromady tak vzrost na 9. 

 

4. VOLBA ORGÁNŮ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ 
 

a) ustanovení volební a návrhové komise 

 

Tajemník svazku předložil návrh na složení volební a návrhové komise z řad přítomných 

účastníků valné hromady: 

Ing. Svatopluk Staněk 

Zdeněk Kališ 

Mgr. Jana Heřmanová 

 

Předseda 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 9 0 0 

 

Volební a návrhová komise byla schválena. 

  

Předseda požádal volební a návrhovou komisi (dále jen „komise“), aby se ujala své funkce a 

zvolila ze své řady předsedu. 

 

Za komisi se ujal funkce její předseda Ing. Svatopluk Staněk.  

 

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 9 0 0 

 

Návrh byl přijat – volba proběhne veřejným hlasováním. 

 

b) volba členů správního výboru svazku 

 

Předseda správního výboru svazku 

Komise po poradě navrhla, aby se stal předsedou správního výboru pan Rostislav Štork – 

pověřený zastupitel města Ivančice. Jiné návrhy předloženy nebyly.  

Volba byla veřejná s následujícím výsledkem : 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 1 
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Předsedou správního výboru byl zvolen pan Rostislav Štork. 

 

Místopředsedové správního výboru svazku 

Předseda komise podal návrhy na pozici prvního a druhého místopředsedy správního výboru 

svazku.  

 

Prvním místopředsedou svazku byl navržen Mgr. Miloš Musil, pověřený zastupitel města 

Oslavany. Jiný návrh podán nebyl, proto proběhla veřejná volba s následujícím výsledkem:  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 1 

 

Prvním místopředsedou správního výboru byl zvolen Mgr. Miloš Musil. 

 

Ing. Staněk podal dále návrh, aby se druhým místopředsedou svazku stal pověřený zastupitel 

(místostarosta) obce Moravské Bránice Ing. Jan Trecha. Vzhledem k tomu, že jiný návrh 

podán nebyl, proběhla veřejná volba s následujícím výsledkem  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 1 

 

Druhým místopředsedou správního výboru byl zvolen Ing. Jan Trecha. 

 

Volba dalších dvou členů správního výboru svazku 

 

Předseda komise předložil návrhy na další členy správního výboru svazku: 

 

I. Dagmar Schweizer  

II. Mgr. Naděžda Chajmová 

 

Vzhledem k tomu, že jiný návrh podán nebyl, proběhla veřejná volba s následujícím 

výsledkem: 

 

I. 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 1 

II. 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 1 

 

Dalšími členy správního výboru se stali: 

 

I. Dagmar Schweizer  

II. Mgr. Naděžda Chajmová 

 

c) volba členů revizní komise 

 

Ing. Staněk přednesl návrh, aby se členy revizní komise stali: 

 

I. Miloš Dostalý 

II. Zdeněk Kališ 

III. Josef Obršlík  
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Jiné návrhy nebyly. Volba byla veřejná s následujícím výsledkem 

 

I 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování             8 0 1 

II 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 1 

III 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 1 

 

Členy revizní komise se stali: 

I. Miloš Dostalý 

II. Zdeněk Kališ 

III. Josef Obršlík  

 

Předseda volební a návrhové komise Ing. Staněk vyzval členy revizní komise, aby v souladu 

se stanovami ze svého středu zvolili předsedu a výsledek oznámili, jakmile volba proběhne.  

Revizní komise následně oznámila, že se svého středu zvolila předsedou revizní komise pana 

Zdeňka Kališe. 

 

d) volba tajemníka svazku obcí  

 

Předseda volební a návrhové komise Ing. Staněk  přednesl návrh, aby se tajemníkem svazku 

stal pan  Ing. Bohumil Smutný. Jiné návrhy vzneseny nebyly. Volba byla veřejná s 

následujícím výsledkem:  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

Tajemníkem svazku byl zvolen Ing. Bohumil Smutný. 

 

Bývalý předseda správního výboru Ladislav Veselý po proběhlé volbě předal další vedení 

valné hromady nově zvolenému předsedovi správního výboru panu Rostislavu Štorkovi, který 

se od tohoto okamžiku ujal předsedání schůze dle schváleného programu. 

 

6. ŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2015 

 

  Předseda správního výboru Rostislav Štork předal slovo tajemníkovi svazku Ing. 

Smutnému, který přednesl návrh na členský příspěvek na rok 2015 ve výši 15,-Kč/občana. 

Výše zůstává stejná jako na rok 2014. Nikdo jiný návrh nepodal. Předseda proto nechal o 

tomto návrhu hlasovat: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování          9 0 0 

 

Členský příspěvek na rok 2015 byl schválen ve výši 15,- Kč na občana. 

 

 

 



 - 6 - 

7. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PRO MAS BRÁNA BRNĚNSKA O.S. NA ROK 2015 

 

  Tajemník svazku Ing. Smutný předal slovo zástupci Mikroregionu Ivančicko v MAS 

Brána Brněnska o.s. panu Mgr. Miloši Musilovi, který informoval valnou hromadu o 

skutečnosti, že MAS Brána Brněnska o.s. v roce 2015 avizovala, že se členské příspěvky již 

hradit nebudou a činnost MAS Brána Brněnska o.s. by měla být financována z vlastních 

zdrojů a získaných dotací. K uvedené informaci nikdo neměl další připomínky. 

 
VH vzala na vědomí informace ohledně členského příspěvku pro MAS Brána Brněnska o.s. na 

rok 2015. 

 

Jmenování zástupců za Mikroregion Ivančicko do MAS Brána Brněnska, o.s. 

Tajemník dále upozornil na skutečnost, že bude nutné jmenovat 2 zástupce za Mikroregion 

Ivančicko v MAS Brána Brněnska o.s.. Tuto funkci zastávali v předešlém volebním období 

Mgr. Miloš Musil a Karel Zalaba. Mgr. Miloš Musil na dotaz valné hromady souhlasil se 

jmenováním do této funkce i pro další volební odbobí. Vzhledem k tomu, že tuto funkci 

v předešlém volebním období zastával Karel Zalaba, bývalý starosta Dolních Kounic, který 

již není starostou, ani pověřeným zástupcem Dolních Kounic, bude nutné najít dalšího 

kandidáta. Předseda svazku dal prostor k podání návrhů. Ing. Staněk navrhl do této funkce 

Mgr. Janu Heřmanovou, která se podílela v letech 2013-2014 na koordinaci strategických 

rozvojových studií mezi Mikroregionem Ivančicko a MAS Brána Brněnska, o.s.  

 

Předseda nechal hlasovat o jednotlivých navržených kandidátech: 

I. Mgr. Miloš Musil 

II. Mgr. Jana Heřmanová 

 

Volba byla veřejná s následujícím výsledkem 

 

I 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování             8 0 1 

II 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

VH jmenovala za Mikroregion Ivančicko zástupce pro MAS Brána Brněnska o.s. 

1. Mgr. Miloš Musil, 2. Mgr. Jana Heřmanová. 

     

8. ROZPOČET NA ROK 2015  

 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem rozpočtu a jeho podrobnou strukturou na rok 

2015 a dále rozpočtovým výhledem na roky 2016, 2017 dle přílohy. Návrh rozpočtu všechny 

členské obce obdržely k vyvěšení dne 21. 11. 2014 na úředních a elektronických úředních 

deskách. K rozpočtu nevznesl nikdo žádné námitky, výhrady, připomínky nebo body na 

doplnění. Předseda proto nechal o rozpočtu a rozpočtovém výhledu hlasovat: 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           9 0 0 
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Rozpočet Mikroregionu na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016, 2017 byl 

schválen dle předloženého návrhu a je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

9. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8/2014 
 

Tajemník přednesl návrh na rozpočtové opatření č. 8/2014 dle přílohy, která je 

nedílnou součástí tohoto zápisu. O návrhu rozpočtového opatření č. 8/2014 poté nechal 

předseda svazku hlasovat: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 
VH projednala a schválila rozpočtové opatření č. 8/2014 dle předloženého návrhu. 

 

10. INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV EXPOZICE NA VELETRH 

REGIONTOUR 2015 

 

 Tajemník informoval, že v těchto dnech probíhají přípravy expozice na mezinárodní 

veletrh cestovního ruchu a turistických možností v regionech Regiontour 2015, kterého se 

Mikroregion Ivančicko v návaznosti na předchozí rozhodnutí valné hromady účastní. Úhrady 

nákladů souvisejících s veletrhem již byly projednávány a schváleny, cílem je maximálně 

snížit náklady, proto byla zmenšena velikost výstavní plochy z původních 65 m2 na 30 m2 a 

provedeno výběrové řízení na realizátora expozice s maximální výší nabídkové ceny do 

100.000,- Kč vč. DPH za realizaci celé expozice. Doposud se v návaznosti na cíl 

minimalizovat spoluúčast Mikroregionu Ivančicko daří plnit tento úkol. Další platby, které 

Mikroregion bude muset ještě realizovat je nákup občerstvení, úhrada energií, vstupů a vjezdů 

Veletrhům Brno a.s.. Zmíněné vstupy a vjezdy však budou z větší části dále přefakturovány 

na města a obce, která si jej objednala (s výjimkou vstupů pro hosty zvané přímo 

Mikroregionem Ivančicko). Organizační podrobnosti budou projednány na samostatné 

schůzce, která se bude konat do vánoc.  K uvedené zprávě neměl nikdo námitky, ani 

připomínky. Zástupkyně Dolních Kounic Dagmar Schweizer v diskuzi avizovala, že po 

změně vedení města v Dolních Kounicích pravděpodobně nelze očekávat podporu této formě 

prezentace pro budoucí ročníky, pro připravovaný rok 2015 však Dolní Kounice vyjdou vstříc 

maximální mírou podpory přípravy i organizačního zajištění. 

  

VH vzala na vědomí informace o průběhu příprav a výdajích spojených s prezentací 

Mikroregionu Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2015. 

 

 

11.  RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA   

 

 Ing. Svatopluk Staněk informoval o průběhu výstavby cyklostezky Oslavany-Ivančice. 

 Ing. Svatopluk Staněk informoval o připravovaném projektu města Oslavany na 

přeshraniční spolupráci dětí a mládeže - mezinárodní letní tábor Youth Together – 

YouTo 2015. 

 Starosta Mělčan Jaromír Vojtěch se obrátil na valnou hromadu s žádostí o proplacení 

provedeného reklamního plnění pro Skupinu ČEZ za předchozí 2 roky. Obec Mělčany 
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každoročně v rámci svých malých projektů prováděla reklamní plnění pro Skupinu 

ČEZ. Jde o finance, které obcím na základě provedení plnění a vystavených faktur 

proplácí Mikroregion Ivančicko z příspěvku od Skupiny ČEZ. Vzhledem k tomu, že si 

obec Mělčany faktury nevystavovala, nedocházelo ze strany Mikroregionu také 

k proplacení prostředků. Tajemník potvrdil, že obec Mělčany v předchozích dvou 

letech (2012, 2013) reklamní plnění řádně provedla a kdyby si vystavila faktury, 

prostředky mohly být proplaceny. Tajemník dodal, že zpětné proplacení však je nutné 

schválit orgánem svazku, protože každá obec může v jednom roce v souladu 

s usnesením valné hromady realizovat projekt a fakturovat pouze částku max. 15.000,- 

Kč za provedenou reklamu. V případě, že valná hromada nyní odsouhlasí proplacení 

za roky 2012, 2013, není problém částku proplatit. K danému návrhu nevznesl nikdo 

námitky, ani připomínky, proto nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 0 0 

 

VH schvaluje obci Mělčany proplacení částek za provedené reklamní plnění za 

roky 2012, 2013 v celkové výši 30.000,- Kč na základě vystavené faktury. 

 

 Pověřená zástupkyně Dolních Kounic Dagmar Schweizer, vzhledem k tomu, že je 

nová v této funkci, požádala o vysvětlení systému reklamního plnění od Skupiny ČEZ 

prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko, jakým způsobem mají možnost obce čerpat 

prostředky na své projekty. Informace k dotazu podal tajemník Ing. Smutný. 

 

14. USNESENÍ  

 

Viz příloha na závěru zápisu. Předseda správního výboru Rostislav Štork shrnul, že valná 

hromada hlasovala průběžně o všech jednotlivých bodech usnesení a všechna usnesení tímto 

byla přijata.   

 

15. ZÁVĚR 

 

Závěrem poděkoval předseda přítomným za účast a všem činnost pro Mikroregion 

v předešlém volebním období. Popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně 

úspěchů do roku 2015. Poté 52. VALNOU HROMADU v 17:10 ukončil. 

 

V Ivančicích dne 11. prosince 2014 

 

Zapsal :                                       zápis ověřil : 

 

 

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

Ing. Bohumil  S M U T N Ý      Rostislav  Š T O R K   

tajemník svazku       předseda správního výboru 

         svazku 
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V Ý P I S  U S N E S E N Í 
z 52. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION  IVANČICKO 
52. zasedání valné hromady se konalo dne 11. prosince 2014 na MěÚ Ivančice a zúčastnilo se 

jej 9 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 za období 2010-2014. 

3. Vzala na vědomí zprávu o průběhu realizace projektu meziobecní spolupráce – „Obce 

sobě“. 

4. Veřejným hlasováním – aklamací, schválila přijetí za řádného člena svazku obec 

Němčičky.  VH stanovila obci Němčičky vstupní poplatek ve výši 5,- Kč na obyvatele 

(dle aktuálního počtu obyvatel k 31.12.2014) splatný v řádném termínu pro úhradu 

členských příspěvků na rok 2015. 

5. Zvolila návrhovou komisi ve složení: 

       Ing. Svatopluk Staněk 

Zdeněk Kališ 

Mgr. Jana Heřmanová 

 

 Veřejným hlasováním – aklamací zvolila: 

 

předsedu správního výboru:  Rostislav Štork 

       pověřený zastupitel města Ivančice 

   

1. místopředsedu správního výboru:  Mgr. Miloš Musil 

       pověřený zastupitel města Oslavany  

2. místopředsedu správního výboru:  Ing. Jan Trecha 

pověřený zastupitel obce Moravské 

Bránice, místostarosta obce 

        další 2 členy správního výboru:  Dagmar Schweizer  

pověřená zástupkyně města Dolní 

Kounice  

      Mgr. Naděžda Chajmová 

pověřená zastupitelka obce Nová Ves, 

místostarostka obce 

    členy revizní komise:  Miloš Dostalý 

       starosta obce Hlína  

Zdeněk Kališ 

       starosta obce Nové Bránice 

       Josef Obršlík 

starosta obce Ketkovice   

tajemníka svazku:  Ing. Bohumil Smutný 
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6. Schválila řádný členský příspěvek na rok 2015 ve výši 15,- Kč na občana. 

7. Vzala na vědomí informace ohledně členského příspěvku pro MAS Brána Brněnska 

o.s. na rok 2015. 

8. Jmenovala za Mikroregion Ivančicko zástupce pro MAS Brána Brněnska o.s.: 

1.  Mgr. Miloš Musil, 2. Mgr. Jana Heřmanová. 

9. Schválila rozpočet Mikroregionu na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016, 2017 

dle předloženého návrhu. 

10. Projednala a schválila rozpočtové opatření č. 8/2014 dle předloženého návrhu. 

11. Vzala na vědomí informace o průběhu příprav a výdajích spojených s prezentací 

Mikroregionu Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 

2015. 

 

V Ivančicích dne 11. 12. 2014 

 

 

Zapsal :                                       zápis ověřil : 

 

 

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

Ing. Bohumil  S M U T N Ý      Rostislav Š T O R K   

tajemník svazku       předseda správního výboru 

         svazku 

 


