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Z   Á   P   I   S 
z 53. zasedání VALNÉ HROMADY  

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 10. března 2015 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni :  Martin Jacko, Miloš Musil, Jan Trecha, Miloš Dostalý, Naděžda 

Chajmová, Jakub Kokolia, Dagmar Schweizer, Jaromír Vojtěch, 

Rostislav Štork, Zdeněk Kališ 

Omluveni : Josef Obršlík, Jan Jelínek 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

1) Zahájení 

2) Zpráva o činnosti MR Ivančicko 

3) Zprava inventarizační komise 

4) Dodatek č.1 ke Smlouvě o investiční akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ 

5) Návrh projektových námětů na čerpání darů od Nadace ČEZ 

6) Transformace DSO Mikroregion Ivančicko 

- přijetí nových členských obcí /Biskoupky/ 

- koncept návrhu změny stanov DSO Mikroregionu Ivančicko 

- rozšíření pracovní pozice tajemníka svazku o náplň 
profesionálního manažera svazku 

- úprava výše řádných členských příspěvků s platností od 1.7.2015 

7) Různé, podněty, rozprava 

8) Usnesení 

9) Závěr 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ  

 

Zahájení provedl předseda správního výboru Rostislav Štork. Schůze byla řádně svolána, 

přivítal účastníky zasedání, přednesl návrh programu. Navrhl, aby program zasedání byl 

rozšířen o další bod s názvem „Smlouva č. 840/2015 o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu SFDI na rok 2015“. Důvodem zařazení tohoto bodu je obdržení smlouvy ze 

Státního fondu dopravní infrastruktury, která přišla Mikroregionu poštou v předchozích 

dnech. Tento bod navrhuje projednat jako bod č. 5. Zeptal se, zda má někdo jiný 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            10 0 0 

 

Program zasedání byl schválen dle předloženého návrhu. 

 

Schůze se bude řídit níže uvedeným programem rozšířeným o bod 5): 

 

1) Zahájení 

2) Zpráva o činnosti MR Ivančicko 

3) Zprava inventarizační komise 

4) Dodatek č.1 ke Smlouvě o investiční akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ 

5) Smlouva č. 840/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na 

rok 2015 

6) Návrh projektových námětů na čerpání darů od Nadace ČEZ 

7) Transformace DSO Mikroregion Ivančicko 

- přijetí nových členských obcí /Biskoupky/ 

- koncept návrhu změny stanov DSO Mikroregionu Ivančicko 

- rozšíření pracovní pozice tajemníka svazku o náplň 

profesionálního manažera svazku 

- úprava výše řádných členských příspěvků s platností od 

1.7.2015 

8) Různé, podněty, rozprava 

9) Usnesení 

10) Závěr 

 

 

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU 

 

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

Zpráva obsahovala činnost svazku od 12. 12. 2014 do 10. 03. 2015. Zpráva je přílohou zápisu 

ze zasedání VH. 

 

Valná hromada vzala zprávu o činnosti na vědomí. 

 

3.  ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE ZA ROK 2014 

 

Tajemník svazku za členy inventarizační komise, pověřené provedením inventury za rok 

2014, přednesl obsah zprávy inventarizační komise, která působila ve složení: předseda Mgr. 

Miloš Musil, členové Josef Obršlík a Miloš Dostalý. 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 2014.  

 

4. DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O INVESTIČNÍ AKCI „CYKLOSTEZKA 

OSLAVANY-IVANČICE“ 

 

Tajemník prezentoval valné hromadě obsah návrhu dodatku č. 1 smlouvy uzavírané mezi 

městy Oslavany, Ivančice a Mikroregionem Ivančicko. Smluvní strany tímto dodatkem ruší 
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článek III. Dofinancování projektu odst. 1 původní smlouvy a nahrazují jej takto: „1. 

Dofinancování Projektu bude zajištěno z prostředků, jež Mikroregionu do výše 3.000.000 Kč 

(dále jen „příspěvek“) poskytne každý spoluinvestor.“ Ostatní ustanovení Smlouvy tímto 

dodatkem nedotčená zůstávají v původním znění. Uvedený dodatek byl již projednán a 

schválen zastupitelstvy měst Ivančice a Oslavany. 

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

hlasovat o návrhu usnesení: 

 

  
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           10 0 0 

 

VH schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o investiční akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ 

uzavřený mezi Mikroregionem Ivančicko, městem Oslavany a městem Ivančice.  

 

5. NÁVRH PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ NA ČERPÁNÍ DARŮ OD NADACE ČEZ 

Tajemník seznámil valnou hromadu s informací, že i v letošním roce bude mít 

Mikroregion Ivančicko možnost čerpat podporu od Skupiny ČEZ na veřejně prospěšné 

projekty a aktivity. Skupina ČEZ však změnila na rozdíl od předchozích let formu podpory. 

Objem finančních prostředků ve výši 450.000 Kč / rok zůstane zachován. Prostředky bude 

poskytovat Nadace ČEZ formou daru, bude nutné zpracovat projektovou žádost a vyčerpání 

daru prokázat fakturami od dodavatelů/realizátorů plnění. Tímto dojde k větší administrativní 

náročnosti oproti minulým rokům. Tajemník zdůraznil, že cílem je zachovat podporu obcím a 

to formou ideálně maximálně dvou společných projektů. Tajemník proto navrhl podat žádost 

na dva projekty: 1) Cyklostezka Oslavany-Ivančice – pořízení mobiliáře a dalšího potřebného 

vybavení (infotabule, stojany na kola, apod.). K uvedenému námětu neměl nikdo připomínek. 

Tajemník prezentoval druhý námět, kterým by mohlo být uspořádání společné akce s názvem 

„Den Mikroregionu Ivančicko“ a navázat na aktivitu proběhlou v roce 2013, kdy Mikroregion 

Ivančicko u příležitosti svého 10. výročí pořádal „Den dětí Mikroregionu Ivančicko“. 

Společná prezentační akce Mikroregionu by se konala ve vybrané obci/městě Mikroregionu 

Ivančicko a jednotlivé členské obce by zde formou kulturního programu a stanovišť 

prezentovaly své tradice, spolky, sportovce, sdružení, místní speciality, zvyky, kroje, apod. 

Každá obec zapojená do tohoto projektu by čerpala příspěvek, který by použila na 

financování nákladů spojených s touto prezentací. Předseda správního výboru dal prostor 

k diskuzi. V diskuzi uvedl starosta obce Čučice Martin Jacko, že by bylo například také 

možné příspěvek využít na pořízení techniky na údržbu zeleně pro každou obec. Mgr. Miloš 

Musil předložil návrh, aby zůstala zachována podpora jednotlivých malých akcí přímo 

v jednotlivých členských obcích Mikroregionu Ivančicko, které se zde každoročně konají (tj. 

kulturní, společenské, sportovní, dětské dny, hasičské závody, apod. akce). Tyto akce by se 

daly zařadit do jednoho velkého společného projektu s pracovním názvem „Rok 

Mikroregionu Ivančicko“ a projekt by zahrnoval jednotlivé dílčí akce konané v průběhu roku 

v obcích Mikroregionu. Členské obce by byly v pozici organizátorů akce a za uspořádání by 

fakturovaly část nákladů Mikroregionu Ivančicko. V diskuzi se také členové valné hromady 

shodli, aby pro navržený projekt byla alokována vyšší částka, než tomu bylo v předchozích 

letech. Dříve se jednalo o 15.000,-. Kč pro obec, letos by bylo možné zvážit navýšení až do 

výše 30.000,- Kč. Obce by měly předložit své náměty na akce, které chtějí realizovat. 

K uvedenému návrhu Miloše Musila na uspořádání akce „Rok Mikroregionu Ivančicko“ 

neměl nikdo připomínky a předseda proto nechal hlasovat o návrhu usnesení.   
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           10 0 0 

 

VH vzala na vědomí informace ohledně možností čerpání darů z Nadace ČEZ a 

schválila podání projektových žádostí na akce: 1) Cyklostezka Oslavany-Ivančice – 

pořízení mobiliáře a dalšího potřebného vybavení; 2) Rok Mikroregionu Ivančicko – 

realizace akcí v jednotlivých členských obcích Mikroregionu Ivančicko (obce zašlou 

své náměty do 20.03.2015).  

 

6. TRANSFORMACE DSO MIKROREGION IVANČICKO 

 

 Přijetí nových členských obcí /Biskoupky/ 

 

Mikroregion Ivančicko v rámci realizace projektu meziobecní spolupráce oslovil obce 

ORP Ivančice, které nejsou doposud členskými obcemi Mikroregionu s nabídkou 

možností přistoupení do dobrovolného svazku. Aktuálně proběhlo jednání s obcí 

Biskoupky, kde bude možnost přistoupení do MR Ivančicko projednána zastupitelstvem 

obce, o výsledku bude Mikroregion Ivančicko informován. 

 

Usnesení č. 6a) 

Valná hromada bere na vědomí informace ohledně jednání s obcemi, které projevily 

zájem o případný vstup do DSO Mikroregion Ivančicko. 

 

 

 Koncept návrhu změny stanov DSO Mikroregionu Ivančicko 

 

Tajemník informoval valnou hromadu, že v rámci realizace projektu meziobecní 

spolupráce „Obce sobě“ došlo k revizi stávajících stanov Mikroregionu Ivančicko ze 

strany Svazu měst a obcí České republiky. Stanovy byly Svazem měst a obcí upraveny 

s ohledem na vývoj legislativy, zkušenosti s fungováním obdobných dobrovolných svazků 

obcí v ČR a doplněny některé části, které původní stanovy postrádaly. Základní struktura 

celého dokumentu zůstala zachována, změněny a doplněny byly pouze jednotlivé body 

stanov. Dále jsou také stanovy aktualizovány s ohledem na skutečnost, že Mikroregion 

schválil na svém zasedání v prosinci 2014 přistoupení nové členské obce Němčičky a je 

možné, že se bude rozšiřovat o další obce. Proto by bylo vhodné všechny změny provést, 

pokud možno, jednou aktualizací dokumentu.  V současné chvíli ještě není zřejmé, zda 

např. se obec Biskoupky rozhodne přistoupit, proto zatím pracujeme pouze s konceptem 

návrhu stanov. Návrh aktualizovaných stanov byl následně tajemníkem rozeslán na členy 

správního výboru k doplnění jejich připomínek. Tajemník dále uvedl, že člen správního 

výboru a místopředseda svazku Ing. Jan Trecha při projednávání stanov v rámci správního 

výboru poukázal na skutečnost, že stanovy revidované Svazem měst a obcí obsahují 

oproti původním stanovám svazku ustanovení, že na zasedáních valné hromady zastupuje 

členskou obec člen zastupitelstva. To je v rozporu s ustanovením doposud platných stanov, 

které umožňovaly, aby zástupcem valné hromady mohl být i zastupitelstvem pověřený 

zástupce. Tato skutečnost by se v případě schválení stanov dle návrhu Svazu měst a obcí 

dotkla zástupkyně Dolních Kounic, paní Dagmar Schweizer, která je právě 

zastupitelstvem pověřenou zástupkyní na valné hromadě a nemá mandát zastupitelky. 

Město Dolní Kounice by tedy muselo zvolit buď nového zástupce z řad zastupitelů, nebo 

by stanovy musely být upraveny tak, aby umožnily zachovat dosavadní principy 
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fungování. Do diskuze se přihlásil z řady veřejnosti Martin Frei, bývalý místostarosta 

Dolních Kounic. Poukázal na skutečnost, že stanovy by měly respektovat úpravy navržené 

Svazem měst a obcí a nevidí důvod, proč koncept stanov účelově upravovat tak, aby obce 

na valné hromadě mikroregionu zastupovali občané, kteří nezískali mandát zastupitele. 

K tomuto názoru se připojil také místopředseda svazku Mgr. Miloš Musil, který uvedl, že 

osobně se přiklání k variantě navržené Svazem měst a obcí ČR a v případě působení 

zastupitelstvem pověřeným zástupců by mohlo docházet i ke střetu zájmů. Dle jeho 

názoru by se mělo jednat pouze o zvolené zastupitele, kdo budou zastupovat obce na 

valné hromadě. Tajemník uvedl, že by bylo vhodné, aby koncept návrhu stanov prošel 

širší diskuzí také na příslušných orgánech obcí/měst a zaujaly k tomuto návrhu svá 

stanoviska. Zdůraznil, že v tuto chvíli valná hromada nebude ještě schvalovat konečné 

znění stanov, jde o schválení konceptu, kterým se budeme zabývat dále, a se kterým se 

obce a města seznámí a případně k němu sdělí další návrhy na změny. Revize stanov 

provedená Svazem měst a obcí není pro Mikroregion závazná, jde pouze o návrh a ten by 

bylo vhodné projednat v rámci obcí. Martin Frei se zeptal, zdali z něčeho vyplývá 

povinnost, aby zastupitelstva obcí projednávala stanovy Mikroregionu. Dále požádal 

valnou hromadu, aby se jednoznačně vyjádřila, který koncept stanov vezme na vědomí – 

zdali původní návrh revidovaný Svazem měst a obcí, nebo upravený koncept, který by 

obce umožnil zastupovat na valné hromadě Mikroregionu prostřednictvím zastupitelstvem 

pověřených zástupců. Tajemník na dotaz Martina Freie odpověděl, že záleží na každé 

členské obci, který orgán se bude stanovami zabývat a zdali k němu vůbec zaujme nějaké 

usnesení. Cílem je dokument předložit k širší diskuzi a není to nutnost. Povinnost přijímat 

usnesení z ničeho nevyplývá. Dále uvedl, že návrhem na usnesení je, aby valná hromada 

vzala na vědomí původní koncept návrhu stanov, tak jak jej zpracoval Svaz měst a obcí 

ČR. Valná hromada se následně shodla, aby obcím, které mají záměr přistoupit 

k Mikroregionu Ivančicko i členským obcím byl poskytnut časový prostor do 30.04.2015 

k jejich případnému vyjádření zájmu o přistoupení, resp. členským obcím ke stanovisku 

k předloženému návrhu konceptu stanov. Konečné znění stanov se bude schvalovat na 

příštích valných hromadách. Předseda nechal o návrhu usnesení hlasovat:  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           10 0 0 

 

Usnesení č. 6b) 

Valná hromada bere na vědomí informace ohledně konceptu návrhu změny stanov 

DSO Mikroregionu Ivančicko (původní návrh dle revize provedené Svazem měst a 

obcí ČR), s tím, že konečné znění stanov bude schváleno po zapracování připomínek 

a obdržení rozhodnutí zastupitelstev obcí, které projevily zájem přistoupit k DSO 

Mikroregion Ivančicko (nejpozději do 30.4.2015). 

  

 Rozšíření pracovní pozice tajemníka svazku o náplň profesionálního manažera 

svazku a úprava výše řádných členských příspěvků s platností od 1.7.2015 

 

 

Předseda a místopředseda správního výboru seznámili valnou hromadu se záměrem 

profesionalizovat Mikroregion Ivančicko vytvořením funkce profesionálního manažera 

svazku, který by se této práci věnoval na plný úvazek. Důvodem pro uvedený záměr je 

zejména skutečnost, že až doposud bylo fungování Mikroregionu Ivančicko založeno na 

dobrovolné aktivitě vedení a tajemníka Mikroregionu, kteří tuto činnost vykonávali ve svém 

volném čase nad rámec svých hlavních pracovních povinností. Kvůli tomu také časem 

zjišťujeme, že v porovnání se sousedními mikroregiony, které jsou již dlouhá léta řízeny 
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profesionálním manažerem na plný pracovní úvazek, není Ivančicko natolik výrazným 

mikroregionem. Mnozí lidé nemají ani v rámci našeho území povědomí o existenci 

Mikroregionu, nespatřují jeho význam a neztotožňují se s ním. Tento problém bývá občas 

řešen i při komunikaci se zastupiteli obcí a případně komunikaci s občany členských obcí. 

Stále více považují za obtížnější obhajovat Mikroregion, když nejsou pro veřejnost tolik 

potřebné viditelné výsledky fungování mikroregionu. I když Mikroregion může za poslední 

roky prokázat množství podařených projektů, nejsou a nebyly tyto výstupy mnohdy 

dostatečně prezentovány. To vše může v důsledku vést k oprávněným otázkám, k čemu nám 

vlastně ten Mikroregion je, proč v něm dále setrvávat a podporovat jej. Možným způsobem 

pro zlepšení této situace je zkusit inspirovat se ze všeho pozitivního, co se podařilo 

mikroregionům okolo nás (např. KAHAN), které fungují na profesionální úrovni. Chceme-li 

vyvíjet více aktivit, musí se jim někdo věnovat. Nemůže to být pouze občasná či jednorázová 

činnost, prováděná dle časových možností po práci, ale každodenní mravenčí práce, která 

systematicky zasáhne do více oblastí rozvoje mikroregionu a to jak ve spolupráci s obcemi, 

tak i veřejností, zájmovými spolky, občanskými sdruženími a podnikateli. Tajemník Ing. 

Smutný doplnil, že by bylo možné společně identifikovat oblasti, kde jsou naše rezervy, a kde 

příležitosti rozvoje. Společným cílem by měla být realizace projektů, které mohou být 

podpořeny dotacemi ze strukturálních fondů EU či jiných obdobných zdrojů. Žádoucí by bylo 

více propagovat i naše krásné a rozmanité území, vždyť máme co nabídnout – od přírodních 

krás, přes památky, expozice, cyklotrasy, rozhledny, přes oslavanské pivo až po vinaře 

dolnokounické oblasti. Zvážit by bylo možné rozšíření cyklostezky Oslavany-Ivančice, 

směrem na Dolní Kounice. Mikroregion by také potřeboval vytvořit tolik chybějící produkt 

cestovního ruchu v rámci našeho regionu. Společně by bylo vhodné v rámci regionu 

podporovat místní akce, tradice a vytvářet nové.  

Vedení Mikroregionu navrhlo, aby stávající tajemník Mikroregionu Ivančicko, pan 

Ing. Bohumil Smutný, který má zkušenosti s managementem projektů a díky němuž 

mikroregion v minulosti realizoval v rámci svých možností mnoho úspěšných projektů, dostal 

možnost provádět činnost projektového manažera pro Mikroregion Ivančicko. 

V diskuzi se k prezentovanému záměru vyjádřil starosta Nových Bránic Zdeněk Kališ, 

že nemá osobně nic proti tajemníkovi Ing. Smutnému, ale myslí si, že obsazení nové funkce 

by mělo proběhnout formou výběrového řízení. Tajemník Ing. Smutný na to reagoval, že je 

jistě v kompetenci valné hromady, aby o tom rozhodla. Vzhledem k tomu, že se však nejedná 

o pozici úředníka dle zákona, žádný zákon nenařizuje, že by to v tomto případě byla 

povinnost a jde o pouze formu, kterou si zvolí valná hromada. Valná hromada má možnost 

jak vypsat výběrové řízení, tak i vhodného kandidáta do této funkce přímo jmenovat dle 

svého uvážení. Tajemník dále poukázal na skutečnost, že nové stanovy slučují funkci 

tajemníka a projektového manažera do jedné pracovní pozice a bude to znamenat, že pokud 

by výsledkem výběrového řízení bylo jmenování nového projektového manažera, tak 

převezme po Ing. Smutném i jeho pracovní náplň tajemníka svazku. To by pro Mikroregion 

Ivančicko mohlo znamenat dočasnou stagnaci ve smyslu, že nový manažer se bude několik 

měsíců seznamovat s agendou a již zaběhlými procesy fungování Mikroregionu, nově bude 

navazovat kontakty s obcemi a seznamovat se s jejich problémy a potřebami, zpětně získávat 

informace o rozběhnutých aktivitách a případně bude muset absolvovat školení v oblasti 

problematiky dotací, veřejných zakázek apod., což vše jsou oblasti, se kterými má Ing. 

Smutný po svém cca. desetiletém působení již zkušenosti jak s prací pro město Ivančice, tak i 

Mikroregion Ivančicko, dobře zná území i problematiku obcí, je to i osobních kontaktech. 

Ing. Smutný proto nabídl valné hromadě, aby zvážila jeho jmenování do této funkce i 

s ohledem na skutečnost, že by se této funkci mohl věnovat na plný úvazek (tzn. je ochoten 

ukončit svůj pracovní poměr vůči městu Ivančice). Starosta Neslovic Ing. Kokolia uvedl, že 

podporuje profesionalizaci Mikroregionu a dle jeho názoru by projektový manažer měl mít 

stanovený pouze základní plat s členských příspěvků od obcí a další složku platu navíc 
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získávat dle úspěšnosti získaných dotací. Tento názor podpořil také starosta Čučic Martin 

Jacko, že v případě úspěšných projektů se nebrání i vyšší odměně. Dále uvedl, že kdyby se 

úspěšně vymáhaly dlužné prostředky po bývalé účetní svazku, která finance zpronevěřila, 

mohlo by být na mzdu pro manažera. Ing. Smutný sdělil, že dlužná částka je exekučně 

vymáhána a na příští valnou hromadu připraví podrobné informace o jejím průběhu. V diskuzi 

další zástupci obcí také uvedli, že podporují myšlenku profesionalizace, ale je otázkou, kde na 

ni vzít finance. Tajemník uvedl, že chápe, že navýšení členského příspěvku o 15,- Kč na 

obyvatele je hodně a může být v mnoha obcích problémem, proto předkládá návrh na dočasné 

řešení situace ještě jiným způsobem. Ing. Smutný je v současné době v rámci svého hlavního 

pracovního poměru vůči městu Ivančice na mateřské dovolené a byl by ochoten pracovat po 

dobu rodičovské dovolené i na částečný úvazek pro Mikroregion Ivančicko. Jestliže valná 

hromada nesouhlasí s navýšením členského příspěvku na zajištění financování mzdy pro 

hlavní pracovní poměr, bylo by možné vytvořit pracovní pozici projektového manažera ve 

zkušebním režimu na částečný pracovní úvazek na dobu určitou, k čemuž by nebylo nutné 

schvalovat navýšení členský příspěvek na 30,- Kč/obyvatele, ale pouze na 20,- Kč/obyvatele. 

Tato částka by postačila na pokrytí základních mzdových nákladů na cca. půl roku (do konce 

2015), kdy by následně valná hromada zhodnotila přínosy a rozhodla se, zdali se bude a jakou 

formou bude pokračovat dále. K uvedenému návrhu Ing. Smutného neměl nikdo námitky a 

zástupci obcí převážné vyjádřili přesvědčení, že je možné tento návrh zkusit projednat na 

zastupitelstvech členských obcí, příp. jiných orgánech, které jsou k tomu kompetentní. 

Vhodné by bylo, aby se Mikroregion oficiálně obrátil na příslušné orgány členských obcí 

s touto žádostí, a dle výsledku se valná hromada rozhodne následně v květnu 2015 dále. 

Tajemník potvrdil, že Mikroregion obešle v co nejkratší době všechny členské obce s touto 

žádostí. Předseda poté nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           10 0 0 

 

Valná hromada bere na vědomí: 

Usnesení č. 6c) 

záměr rozšíření pracovní pozice tajemníka svazku o náplň profesionálního 

manažera svazku na částečný pracovní úvazek formou dohody o provedení 

práce na dobu určitou do 31.12.2015; 

 

Usnesení č. 6d) 

záměr zvýšení členských příspěvků z 15,- Kč/obyvatele na 20,- Kč/obyvatele 

v roce 2015 z důvodu zajištění financování mzdy profesionálního manažera 

svazku. 

 

Valná hromada se tímto obrací na příslušné orgány členských obcí MR Ivančicko 

s žádostí o projednání záměru profesionalizace DSO Mikroregion Ivančicko 

v návaznosti na usnesení bodů 6c) a 6d) a k vyjádření svého stanoviska. 

 

 

12. USNESENÍ  

 

Viz příloha. Předseda správního výboru Rostislav Štork 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 
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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 53. VALNOU HROMADU v 17:40 ukončil. 

 

V Ivančicích dne 10. března 2015 

 

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 53. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

53. zasedání valné hromady se konalo dne 10. března 2015 na MěÚ Ivančice a zúčastnilo se jej 10 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 inventarizační komise za rok 2014. 

4. Schválila dodatek č.1 ke Smlouvě o investiční akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ 

uzavřený mezi Mikroregionem Ivančicko, městem Oslavany a městem Ivančice. 

5. Vzala na vědomí informace ohledně možností čerpání darů z Nadace ČEZ a schválila 

podání projektových žádostí na akce: 1) Cyklostezka Oslavany-Ivančice – pořízení 

mobiláře a dalšího potřebného vybavení; 2) Rok Mikroregionu Ivančicko – realizace 

akcí v jednotlivých členských obcích Mikroregionu Ivančicko (obce zašlou své 

náměty do 20.03.2015). 

6. Vzala na vědomí informace týkající se transformace DSO Mikroregionu Ivančicko: 

a. ohledně jednání s obcemi, které projevily zájem o případný vstup do DSO 

Mikroregion Ivančicko; 

b. informace ohledně konceptu návrhu změny stanov DSO Mikroregionu 

Ivančicko (původní návrh dle revize provedené Svazem měst a obcí ČR), s tím, 

že konečné znění stanov bude schváleno po zapracování připomínek a 

obdržení rozhodnutí zastupitelstev obcí, které projevily zájem přistoupit 

k DSO Mikroregion Ivančicko (nejpozději do 30.4.2015); 

c. záměr rozšíření pracovní pozice tajemníka svazku o náplň profesionálního 

manažera svazku na částečný pracovní úvazek formou dohody o provedení 

práce na dobu určitou do 31.12.2015; 

d. záměr zvýšení členských příspěvků z 15,- Kč/obyvatele na 20,- Kč/obyvatele 

v roce 2015 z důvodu zajištění financování mzdy profesionálního manažera 

svazku. 

 

Valná hromada se tímto obrátila na příslušné orgány členských obcí MR Ivančicko 

s žádostí o projednání záměru profesionalizace DSO Mikroregion Ivančicko 

v návaznosti na usnesení bodů 6c) a 6d) a k vyjádření svého stanoviska. 
 

V Ivančicích dne 10. 03. 2015 

 

Zapsal :                                       zápis ověřil : 

 

 

 

 

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

Ing. Bohumil  S M U T N Ý          Ladislav  Š T OR K    

tajemník svazku       předseda správního výboru 

         svazku 


