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Z   Á   P   I   S 
z 54. zasedání VALNÉ HROMADY  

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 26. května 2015 v 14:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Oslavany 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni :  Miloš Musil, Jan Trecha, Miloš Dostalý, Naděžda Chajmová, Dagmar 

Schweizer, Rostislav Štork, Zdeněk Kališ, Josef Obršlík 

Omluveni : Jaromír Vojtěch, Martin Jacko, Jakub Kokolia 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

1) Zahájení 

2) Zpráva o činnosti MR Ivančicko 

3) Schválení účetní závěrky za rok 2014 

4) Rozpočtová opatření  

- Rozpočtové opatření č.2/2015 

- Udělení pravomoci správnímu výboru provádět rozpočtová 
opatření v období 2015 - 2018 

5) Prodloužení projektu na podporu meziobecní spolupráce - "Obce sobě" 

6) Cyklostezka „Oslavany-Ivančice“ 

7) Regiontour 2016 

8) Transformace DSO Mikroregion Ivančicko 

- schválení rozšíření pracovní pozice tajemníka svazku o náplň 
profesionálního manažera svazku na dobu určitou 

9)       Schválení aktualizace stanov DSO Mikroregionu Ivančicko 

10) Různé, podněty, rozprava 

- Informace o projektu „Ketkovský mlýn“ 

11) Usnesení 

12) 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 projednání informace od obce Neslovice o vystoupení ze svazku obcí Mikroregionu 

Ivančicko. Důvodem zařazení této informace nad rámec původně navrženého programu je 

obdržení oficiálního dopisu od obce Neslovice dne 26.52015, tudíž nemohl být zařazen do 

původního návrhu programu. Tuto informaci navrhuje projednat v rámci bodu č. 2, po zprávě 

o činnosti. 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            8 0 0 

 

Program zasedání byl schválen dle předloženého návrhu. 

 

Schůze se bude řídit níže uvedeným programem rozšířeným o bod 2a): 

 

1) Zahájení 

2) Zpráva o činnosti MR Ivančicko 

a) Zpráva o činnosti Mikroregionu 

b) Informace o vystoupení obce Neslovice ze svazku obcí 

Mikroregionu Ivančicko 

3) Schválení účetní závěrky za rok 2014 

4) Rozpočtová opatření  

- Rozpočtové opatření č.2/2015 

- Udělení pravomoci správnímu výboru provádět rozpočtová 
opatření v období 2015 - 2018 

5) Prodloužení projektu na podporu meziobecní spolupráce - "Obce sobě" 

6) Cyklostezka „Oslavany-Ivančice“ 

7) Regiontour 2016 

8) Transformace DSO Mikroregion Ivančicko 

- schválení rozšíření pracovní pozice tajemníka svazku o náplň 
profesionálního manažera svazku na dobu určitou 

9) Schválení aktualizace stanov DSO Mikroregionu Ivančicko 

10) Různé, podněty, rozprava 

- Informace o projektu „Ketkovský mlýn“ 
11) Usnesení 

12) Závěr 

 

 

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU 

 

a) Zpráva o činnosti Mikroregionu 

 

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

Zpráva obsahovala činnost svazku od 11. 03. 2015 do 26. 05. 2015. Zpráva je přílohou zápisu 

ze zasedání VH. 

Zpráva dále obsahovala informaci o průběhu vymáhání zpronevěřených finančních prostředků 

svazku bývalou účetní. Údaje o průběhu exekučního vymáhání poskytl advokát Mgr. Ladislav 

Veselý. 

 

K uvedenému neměl nikdo další dotazy, předseda proto nechal valnou hromadu vzít uvedené 

na vědomí. 

 

VH bere na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu, včetně informace o průběhu 

vymáhání zpronevěřených finančních prostředků svazku bývalou účetní. 
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b) Informace o vystoupení obce Neslovice ze svazku obcí Mikroregionu Ivančicko 

 

Předseda správního výboru Rostislav Štork přečetl znění dopisu adresovaného obcí Neslovice 

na Mikroregion Ivančicko, obdrženého dne 26.5.2015. Úplné znění dopisu je přílohou zápisu. 

Obsahem dopisu je informace, že na základě rozhodnutí zastupitelstva se obec Neslovice 

rozhodla v součinnosti s Mikroregionem Ivančicko dále nepokračovat a k 31.5.2015 tedy žádá 

o oficiální ukončení působnosti obce Neslovice v tomto svazku.  

Tajemník Ing. Smutný k uvedenému v dopise uvedl, že v souladu s platnými 

stanovami DSO Mikroregionu Ivančicko nelze ukončit oficiální působení Neslovice již k datu 

31.5.2015, jak obec požaduje. Stanovami je určena jednoletá výpovědní lhůta.  Stanovy DSO 

Mikroregionu Ivančicko řeší vystoupení ze svazku následovně: 

 
›› Čl. 5. Vystoupení ze svazku - zánik členství 

1) Členství ve svazku zaniká výpovědí člena svazku. Výpovědní lhůta je jednoletá. Písemná výpověď 

musí být podána na adresu svazku nejpozději do 31.12. běžného roku tak, aby členství ve svazku 

skončilo k datu roku následujícího. Jiný termín skončení členství je přípustný jen ve výjimečných 

případech (např. zánik právní subjektivity obce). Obec, která podala výpověď, se tím nezbavuje 

povinnosti zaplatit ve výpovědní lhůtě stanovený roční členský příspěvek. ‹‹ 

 

Tajemník uvedl, že tímto ze strany obce Neslovice byl učiněn první krok, kterým je podání 

písemné výpovědi. Další lhůty týkající se oficiálního ukončení působnosti obce Neslovice v 

tomto svazku již musí být v souladu s platnými stanovami svazku. K uvedenému proběhla 

krátká diskuze, kde zástupci obcí vyjádřili své názory ohledně rozhodnutí obce Neslovice 

vystoupit z Mikroregionu Ivančicko. Předseda poté navrhl vzít tuto informaci na vědomí. 

 

VH bere na vědomí podání písemné výpovědi obce Neslovice – vystoupení ze svazku. 

Zánik členství se bude řídit v souladu s platnými stanovami DSO Mikroregionu 

Ivančicko. 

  

3. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 

 

Tajemník svazku seznámil přítomné se zpracovanou účetní závěrkou za rok 2014, která 

obsahuje všechny náležitosti stanovené platnou legislativou. Dokumenty byly zaslány 

zástupcům valné hromady k nahlédnutí. Předseda se zeptal, zda jsou k uvedenému materiály 

dotazy, nebo připomínky. O slovo požádala Mgr. Chajmová, která se zeptala, čím je způsoben 

výrazný nárůst mzdových výdajů v roce 2014 oproti předchozímu účetnímu období. Dotaz 

zodpověděl tajemník svazku Ing. Smutný, který uvedl, že nárůst mzdových výdajů je 

způsoben zapojením Mikroregionu Ivančicko do realizace projektu meziobecní spolupráce 

„Obce sobě“ pod záštitou Svazu měst a obcí ČR. Jedná se konkrétně o mzdové výdaje 4 

pracovníků, z toho 3 na plný pracní úvazek vč. povinných odvodů, které jsou 100% hrazeny 

z dotace Svazu měst a obcí.  

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

hlasovat o návrhu usnesení: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

Valná hromada schvaluje účetní závěrku svazku za rok 2014 dle předložených účetních 

výkazů. 
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4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 

 

A) Rozpočtové opatření č.2/2015 

 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č.2/2015, 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 

 

Usnesení č. 6a) 

VH projednala a schválila rozpočtové opatření č. 2/2015 dle předloženého 

návrhu, který je přílohou zápisu. 

 

B) Udělení pravomoci správnímu výboru provádět rozpočtová opatření  

v období 2015 – 2018 

 

Tajemník zdůvodnil nutnost znovu schválení udělení této pravomoci správnímu 

výboru. Uvedené již bylo valnou hromadou dříve schválené, nicméně při přezkumu 

hospodaření MR Ivančicko bylo auditorkou Krajského úřadu JMK doporučeno pro 

nové volební období znovu schválit usnesení, vzhledem k tomu, že došlo k 

významným změnám zástupců valné hromady i správního výboru.  

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

Usnesení č. 6b) 

VH uděluje pravomoc správnímu výboru svazku projednávat a provádět 

rozpočtová opatření v letech 2015 – 2018 v obdobích mezi konáním valných 

hromad.   

 

5. PRODLOUŽENÍ PROJEKTU NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE – 

OBCE SOBĚ 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jako řídicí orgán Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) k 9. 

dubnu 2015 schválilo prodloužení projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní 

spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", reg. č.: 

CZ.1.04/4.1.00/B8.00001.  

Díky prodloužení projektu na podporu meziobecní spolupráce (MOS), zkráceně nazývaného 
"Obce sobě", budou moci týmy co nejlépe dokončit všechny potřebné práce a zajistit výstupy 

maximálně přínosné pro města i obec a jejich občany. Dojde tak mimo jiné k prodloužení 

spolupráce se smluvními partnery, kteří se budou chtít prodloužení účastnit a zároveň budou 

moci až do října 2015 v území i nadále působit dva členi realizačního týmu na pozicích 

koordinátor meziobecní spolupráce v území a pracovník pro tvorbu analýz a strategií. 
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V rámci prodloužené části projektu se budou realizovat dvě nové klíčové aktivity, které 
navazují na stávající aktivitu "Tvorba souhrnných dokumentů“: 

 „Platforma pro efektivní meziobecní spolupráci“ - účelem této klíčové aktivity 

je efektivní nastavení, metodické řízení, zahájení a podpora debaty v území v 

rámci vybraných volitelných témat, které se zaměří na hledání konkrétních 

způsobů řešení situace v území, zkoumání efektivity možných řešení, podporu 

konkrétních aktivit meziobecní spolupráce apod.  

 „Tvorba Akčního plánu a rozvojových aktivit MOS“ - účelem této klíčové 
aktivity je zpracování základní verze akčních plánů v zapojených územích a 

jejich následné rozpracování do rozvojových aktivit meziobecní spolupráce, 

které chtějí obce na území správního obvodu obce s rozšířenou působnosti (SO 

ORP) na základě přijatého souhrnného dokumentu v území ORP realizovat. 

V rámci prodloužení se bude i nadále poskytovat právní poradenství při založení (nebo 
transformaci již stávajícího) dobrovolného svazku obcí (DSO), vzniku servisních podpůrných 

center ve vazbě na aktivity v rámci „Platformy pro efektivní meziobecní spolupráci“. 

Případně budou připraveny další návrhy legislativních úprav k prohlubování meziobecní 

spolupráce (MOS). 

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

VH schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 

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

obvodů obcí s rozšířenou působností“ mezi Mikroregionem Ivančicko a Svazem měst a 

obcí ČR, kterým dochází k prodloužení projektu do 31.10.2015. VH v souladu 

s uvedeným dodatkem schválila prodloužení pracovních úvazků pro dva členy 

realizačního týmu na pozicích koordinátora meziobecní spolupráce v území a 

pracovníka pro tvorbu analýz a strategií na dobu určitou, do 31.10.2015, jejichž 

pracovní úvazky a personální obsazení byly schváleny na zasedání valné hromady č. 

45/2013, usnesení č. 2b) a zůstávají tímto nezměněny. 

 

6. CYKLOSTEZKA OSLAVANY-IVANČICE 

 

Provozní řád cyklostezky 

Mgr. Miloš Musil a host valné hromady, místostarosta Oslavan Ing. Svatopluk Staněk, 

prezentovali návrh provozního řádu nově otevřené cyklostezky Oslavany-Ivančice, jejíž statut 

je určen jako účelová komunikace pro společný provoz chodců a cyklistů. Plné znění 

provozního řádu je přílohou zápisu a k uvedenému neměl nikdo připomínky, ani námitky.  

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

Usnesení č. 6a) 

VH schvaluje návrh provozního řádu cyklostezky Oslavany-Ivančice a delegovala 

pravomoc správnímu výboru pro případné provedení dalších nezbytných úprav 

dokumentu.  
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Dotace JMK na cyklostezku Oslavany-Ivančice 

Dále byla valná hromada informována o schválení žádosti o dotaci od Jihomoravského kraje, 

která může být využita na spolufinancování výdajů cyklostezky k již obdržené dotaci ze 

SFDI. Předmětem dotace je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu JMK 

na spolufinancování výdajů spojených s výstavbou cyklostezky Oslavany-Ivančice.  

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

Usnesení č.6b) 

VH schvaluje smlouvu č. 031181/15/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora rozvoje cyklistiky a 

cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2015. 

 

7. REGIONTOUR 2016 

 

Tajemník prezentoval záměr Mikroregionu Ivančicko v roce 2016 pokračovat v účasti na 

mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour na brněnském výstavišti, jako 

v předchozích letech. Požádal zástupce měst Ivančice, Oslavany a Dolní Kounice, aby 

vyjádřili svá stanoviska. Dle předběžného vyjádření zástupců měst Ivančice a Oslavany je 

zájem o pokračování v účasti na této akci a pravděpodobně příslušné orgány měst Ivančice a 

Oslavany schválí finanční spoluúčast formou příspěvku pro MR Ivančicko.  Zástupkyně 

města Dolní Kounice vyjádřila, že Rada města Dolní Kounice bude tuto záležitost ještě řešit a 

po konečném rozhodnutí bude Mikroregion informován. Diskutovány dále byly také možnosti 

zapojení zahraničních partnerských měst do akce, a zástupci VH se shodli na tom, že pokud 

bude možné najít a zapojit vhodné zahraniční partnery, určitě je to pro Mikroregion žádoucí. 

Tajemník dále uvedl, že návrh usnesení nyní vyžaduje závazná stanoviska 3 měst, které se 

každoročně na financování nejvíce podílejí, na základě jejich rozhodnutí bude dále 

rozhodnuto na příští valné hromadě. Předseda nechal o návrhu usnesení hlasovat. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

VH bere na vědomí informace ohledně záměru účasti Mikroregionu Ivančicko na 

mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2016. Obrátila se na města 

Oslavany, Ivančice a Dolní Kounice k přijetí usnesení ohledně výše závazné finanční 

spoluúčasti nejpozději do 19.6.2015. 

 

8. TRANSFORMACE DSO MIKROREGION IVANČICKO 

 

A) Schválení rozšíření pracovní pozice tajemníka svazku o náplň profesionálního 

manažera svazku na dobu určitou 

 

V návaznosti na zasedání 53. valné hromady a oficiálního oslovení zastupitelstev obcí, 

které bylo provedeno předsedou správního výboru dne 12.3.2015, se tajemník zeptal, 
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zda se zástupci členských obcí zabývali tímto záměrem a zda je pro něj ve 

městech/obcích podpora /příp. zda bude možné najít podporu v obcích, kde nebyl tento 

záměr ještě oficiálně projednán/. K uvedenému nikdo z přítomných nevyjádřil 

odmítavé stanovisko. 

Předseda proto nechal hlasovat o návrzích usnesení:  

a) VH schvaluje rozšíření pracovní pozice tajemníka svazku Ing. Bohumila 

Smutného o náplň profesionálního manažera svazku (dále jen „manažera“ ) na 

dobu určitou od 1.7. do 31.12.2015. 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

b) Deleguje správní výbor svazku ke schválení vhodné formy pracovního úvazku 

a stanovení výše měsíční mzdy manažera v období 1.7.-31.12.2015. Celková 

souhrnná výše mzdových výdajů vč. povinných odvodů za uvedené období 

nepřekročí objem finančních prostředků získaných formou mimořádného 

členského příspěvku ve výši 5,- Kč/obyvatele (dále jen „mimořádný příspěvek“). 

Finance mimořádného příspěvku mohou být v souladu s rozhodnutím správního 

výboru dále též využity na výdaje vztahující se k administrativnímu zázemí 

manažera a úhrad souvisejících s výkonem činností manažera /např. cestovné, 

školení, aj. nezbytné související výdaje/. 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

Vzhledem k tomu, že v některých obcích zastupitelstva ještě neprojednávala návrh 

profesionalizace Mikroregionu Ivančicko a s tím související požadavek na mimořádný 

členský příspěvek, je nutné, aby valná hromada vyzvala členské obce s žádostí o 

schválení.  

c) Obrátila se na členské obce MR Ivančicko s žádostí o schválení mimořádného 

příspěvku ve výši 5,- Kč/obyvatele na zajištění financování mzdových nákladů 

manažera a vyzvala členské obce k úhradě nejpozději do 31.7.2015. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

 

9. SCHVÁLENÍ AKTUALIZACE STANOV DSO MIKROREGIONU IVANČICKO 

Navržená změna stanov byla projednána na zasedání 53. valné hromady a obce měly možnost 

se s tímto dokumentem podrobně seznámit, případně jej projednat v příslušných orgánech a 

vznést své připomínky, nebo návrhy. Tajemník sdělil, že Mikroregion obdržel připomínku od 

Rady města Dolní Kounice. Rada města Dolní Kounice adresovala své výhrady dne 

30.4.2015. Obsahem dopisu je výhrada ke změně zastupování obce na valné hromadě svazku. 

Dle doposud platných stanov byla valná hromada složena po jednom delegátu ze zástupců 

řádných členů, kteří byli do valné hromady navrženi svými městskými a obecními 

zastupitelstvy. Dolní Kounice uvádí, že nově navrhované změny stanov zásadně mění situaci, 

kdy nově členské obce Mikroregionu budou mít možnost za své delegáty volit pouze mezi 

členy zastupitelů členských obcí. Zástupkyně Dolních Kounic paní Schweizer v diskuzi 

k uvedenému dále uvedla, že neexistuje žádný právní důvod pro tuto změnu stanov a změna 
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by naprosto bezdůvodně omezila možnost rozhodnutí zastupitelstva města Dolní Kounice. 

Mělo by být výhradně na zastupitelstvech členských obcí, zda určí někoho z řad svých 

zastupitelů, nebo jiného občana. Skutečnost, pokud některý pověřený zástupce obce 

v Mikroregionu není zastupitelem, ostatní členské obce, ani samotný Mikroregion nikterak 

neomezuje. K uvedenému se vyjadřovali také zástupci ostatních přítomných členských obcí 

ve smyslu, že jsou spíše zastánci změn nově navržených stanov, kdy delegáti valné hromady 

by měli být volení pouze mezi členy zastupitelů členských obcí. Mezi hlavní uváděné 

argumenty patřilo, že zastupitelé získali mandát od svých voličů, jsou vázáni zastupitelským 

slibem a nesou plnou zodpovědnost za své rozhodování. Taktéž mají zpravidla více informací 

ke kvalifikovanému rozhodování a jsou dobře obeznámeni se situací a zájmy své obce/města 

v návaznosti na hájení zájmů v rámci Mikroregionu. Dagmar Schweizer v tomto oponovala, 

že je stejně kvalitně a kvalifikovaně obeznámena se všemi důležitými informacemi a je 

schopna zastupovat své město stejně zodpovědně, jako volení zastupitelé. Diskuze byla 

ukončena s tím, že valná hromada v tomto směru nemá jakékoliv výhrady proti zástupkyni 

města Dolní Kounice paní Schweizer a váží si jejího zájmu o Mikroregion. I po případné 

změně stanov jí nikdo nebude bránit v tom, aby se aktivně účastnila zasedání valných hromad 

Mikroregionu Ivančicko a vyjadřovala se k projednávaným bodům, ale například s hlasem 

poradním, jako doprovod pověřeného zastupitele oprávněného hlasovat. 

Předseda správního výboru nechal poté hlasovat o návrhu usnesení:     

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 1 

 

Schválila změnu stanov DSO Mikroregion Ivančicko dle předloženého návrhu 

s účinností od 1.7.2015. Změna stanov je evidována jako Dodatek č. 3.  

 

10. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

Informace o projektu „Ketkovský mlýn“ 

Jednatel sdružení „Vlastníci a přátelé ketkovského mlýna na řece Oslavě“ Bc. Oldřich Krištof 

se formou písemného materiálu obrátil na Mikroregion Ivančicko s projektem „Ketkovský 

mlýn – oprava jezu a strouhy“ a poskytl informace, které byly dále předány zástupcům valné 

hromady. Valná hromada tak byla seznámena se záměrem, jehož prioritou je zejména v 

současné době, stanovena oprava jezu a znovuobnovení toku vody v mlýnské strouze a 

přilehlých lagunách, jakož i znovu postavení klasického vodního kola. Další doplňující 

informace byly v diskuzi k danému bodu ještě poskytnuty také starostou Ketkovic Josefem 

Obršlíkem, který z pozice obce není na projektu jakkoliv zainteresován, ale poskytl doplňující 

informace o některých historických a širších souvislostech. Valná hromada se shodla na tom, 

že je nutné získat podrobnější informace od sdružení „Vlastníci a přátelé ketkovského mlýna 

na řece Oslavě“ a zahájit s tímto sdružením jednání, jaká forma podpory, či spolupráce by 

případně byla možná a pro obě strany reálná. Poté je možné se projektem zabývat konkrétněji 

dále.   

VH bere na vědomí informace ohledně projektu „Ketkovský mlýn“. 

Žádost Klubu sběratelů pivních suvenýrů při Pivovaru Padochov 

V bodě „Různé“ tajemník dále předložil k projednání obdrženou žádost od Klubu sběratelů 

pivních suvenýrů při Pivovaru Padochov ohledně podpory akce 8. Velký pivní festival 

v Padochově dne 4.7.2015.  Valná hromada se shodla, že akci je možné podpořit formou 

zapůjčení slunečníků a prezentačního venkovního stanu MR Ivančicko.  Finanční podpora 
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akce ze strany Mikroregionu není v současné době možná, protože by se musela řídit 

v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schváleným Programem 

pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu Mikroregionu, který 

Mikroregion Ivančicko schválený nemá. Nelze ani poskytnout prostředky z Nadace ČEZ, 

protože tyto budou použity, v souladu s předchozím unesením valné hromady, na veřejně 

prospěšné akce pořádané členskými obcemi a jiné schválené akce organizované přímo 

Mikroregionem Ivančicko. 

 

 

11. 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 

návrhy nebyly a valná hromada hlasovala průběžně o všech jednotlivých bodech usnesení, 

bylo tímto usnesení přijato.   

 

 

12.  ZÁVĚR 

 

Závěrem poděkoval předseda správního výboru přítomným za účast.  

Poté 54. VALNOU HROMADU v 16:30 ukončil. 

 

V Oslavanech, dne 26. května 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 54. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

54. zasedání valné hromady se konalo dne 26. května 2015 na MěÚ Oslavany a zúčastnilo se jej 8 zástupců 

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

 

Valná hromada: 

 

1. Schválila program zasedání. 

2. a) Vzala na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu, včetně informace o průběhu vymáhání 

zpronevěřených finančních prostředků svazku bývalou účetní. 

b) Vzala na vědomí podání písemné výpovědi obce Neslovice – vystoupení ze svazku. Zánik členství se 

bude řídit v souladu s platnými stanovami DSO Mikroregionu Ivančicko. 

3. Schválila účetní závěrku za rok 2014 dle předložených účetních výkazů. 

4. a) Projednala a schválila rozpočtové opatření č. 2/2015 dle předloženého návrhu, který je přílohou 

zápisu. 

b) Udělila pravomoc správnímu výboru svazku projednávat a schvalovat rozpočtová opatření v letech 

2015 – 2018 v obdobích mezi konáním valných hromad.   

5. Schválila Dodatek č.1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora 

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

mezi Mikroregionem Ivančicko a Svazem měst a obcí ČR, kterým dochází k prodloužení projektu do 

31.10.2015. VH v souladu s uvedeným dodatkem schválila prodloužení pracovních úvazků pro dva 

členy realizačního týmu na pozicích koordinátora meziobecní spolupráce v území a pracovníka pro 

tvorbu analýz a strategií na dobu určitou, do 31.10.2015, jejichž pracovní úvazky a personální obsazení 

byly schváleny na zasedání valné hromady č. 45/2013, usnesení č. 2b) a zůstávají tímto nezměněny.    

6. a) Schválila návrh provozního řádu cyklostezky Oslavany-Ivančice a delegovala pravomoc správnímu 

výboru pro případné provedení dalších nezbytných úprav dokumentu.  

b) Schválila smlouvu č. 031181/15/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci 

dotačního programu: Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 

2015. 

7. Vzala na vědomí informace ohledně záměru účasti Mikroregionu Ivančicko na mezinárodním veletrhu 

cestovního ruchu Regiontour 2016. Obrátila se na města Oslavany, Ivančice a Dolní Kounice k 

přijetí usnesení ohledně výše závazné finanční spoluúčasti nejpozději do 19.6.2015. 

8. a) Schválila rozšíření pracovní pozice tajemníka svazku Ing. Bohumila Smutného o náplň 

profesionálního manažera svazku (dále jen „manažera“ ) na dobu určitou od 1.7. do 31.12.2015.  

b) Delegovala správní výbor svazku ke schválení vhodné formy pracovního úvazku a stanovení výše 

měsíční mzdy manažera v období 1.7.-31.12.2015. Celková souhrnná výše mzdových výdajů vč. 

povinných odvodů za uvedené období nepřekročí objem finančních prostředků získaných formou 

mimořádného členského příspěvku ve výši 5,- Kč/obyvatele (dále jen „mimořádný příspěvek“). Finance 

mimořádného příspěvku mohou být v souladu s rozhodnutím správního výboru dále též využity na 

výdaje vztahující se k administrativnímu zázemí manažera a úhrad souvisejících s výkonem činností 

manažera /např. cestovné, školení, aj. nezbytné související výdaje/. 

c) Obrátila se na členské obce MR Ivančicko s žádostí o schválení mimořádného příspěvku ve výši 5,- 

Kč/obyvatele na zajištění financování mzdových nákladů manažera a vyzvala členské obce k úhradě 

nejpozději do 31.7.2015.  

9. Schválila změnu stanov DSO Mikroregion Ivančicko dle předloženého návrhu s účinností od 1.7.2015. 

Změna stanov je evidována jako Dodatek č. 3.  

10. Vzala na vědomí informace ohledně projektu „Ketkovský mlýn“. 

 

V Oslavanech dne 26. 05. 2015 

Zapsal :                                       zápis ověřil : 

 

 

 

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

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

tajemník svazku       předseda správního výboru 

         svazku 


