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 Z   Á   P   I   S 
z 55. zasedání VALNÉ HROMADY  

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 30. června 2015 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni :   Dagmar Schweizer, Rostislav Štork,  Josef Obršlík, Jan Trecha, 

Naděžda Chajmová, Zděnek Kališ, Mgr. Miloš Musil  

Omluveni : Martin Jacko, Ing. Jakub Kokolia, Miloš Dostalý, Jaromír Vojtěch 

Hosté: Ladislav Horák, Svatopluk Staněk, Lenka Jurková, Ladislav Veselý, 

Jitka Živná 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

1) Zahájení 

2) Akční plán rozvoje území a konkretizace preferovaných rozvojových aktivit v rámci 

realizace projektu meziobecní spolupráce "Obce sobě" 

3) Revokace usnesení č. 9/VH54 - schválení aktualizace stanov s účinností od 1.7.2015  

4) Závěrečný účet DSO Mikroregion Ivančicko 2014 

5) Rozpočtové opatření č. 3/2015  

6) Schválení mimořádného členského příspěvku 2015 ve výši 5,- Kč/obyvatele 

7) Schválení dalších projektových žádostí čerpání příspěvku Nadace ČEZ v roce 2015 

8) Schválení účasti MR Ivančicko na veletrhu Regiontour 2016 

9) Vydání kalendářů MR Ivančicko na rok 2016 

10) Různé, podněty, rozprava 

 Dodatek č.1 k Dohodě o podpoře realizačního týmu projektu meziobecní 

spolupráce mezi MR Ivančicko a obcí Nová Ves 

 Prezentace Mikroregionu Ivančicko v rámci Svatováclavských trhů v Ivančicích  

dne 26.9.2015 při akci „Poznáváme gastronomii, tradice a kulturu“  

11) Usnesení 

12) Závěr 

 

 

1. ZAHÁJENÍ  

 

Zahájení provedl předseda správního výboru Rostislav Štork.  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. AKČNÍ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ A KONKRETIZACE PREFEROVANÝCH 

ROZVOJOVÝCH AKTIVIT V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MEZIOBECNÍ 

SPOLUPRÁCE "OBCE SOBĚ" 

 

Hosté valné hromady a zároveň pracovníci projektu meziobecní spolupráce 

realizovaného ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR „Obce sobě“ Lenka Jurková, Jitka 

Živná a motivující zastupitel Ladislav Veselý, prezentovali další fázi projektu, kterou je 

zpracování akčního plánu a bude probíhat v letních měsících. Uvedeny byly okruhy, kterých 

se akční plán bude týkat (sociální služby, odpadové hospodářství, školství, doprava a 

administrativní podpora malých obcí. Diskutovány byly též náměty zástupců obcí. Akční plán 

bude dokončen a poté prezentován na společné schůzi starostů ORP Ivančice do cca. poloviny 

září.   

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH bere na vědomí zpracování akčního plánu rozvoje území a konkretizaci rozvojových 

aktivit v rámci realizace projektu meziobecní spolupráce „Obce sobě“.   

 

3. REVOKACE USNESENÍ Č. 9/VH54 - SCHVÁLENÍ AKTUALIZACE STANOV 

S ÚČINNOSTÍ OD 1.7.2015  

 

Valná hromada na svém 54. zasedání dne 26.5.2015 schválila změnu stanov 

Mikroregionu Ivančicko (Dodatek č. 3). Důvodem zařazení návrhu na revokaci tohoto 

usnesení je skutečnost, že někteří zástupci členských obcí se obrátili na MR Ivančicko 

s právním výkladem, že změna stanov musí být nejprve projednána a schválena všemi 

zastupitelstvy členských obcí. Teprve poté mohou pověření zástupci hlasovat o jejich 

schválení na valné hromadě Mikroregionu.  Tento právní výklad je podložen též stanoviskem 

právní poradny Svazu měst a obcí ČR.  Vzhledem k tomu, že ke dni konání valné hromady 

dne 26.5.2015 většina zastupitelstev členských obcí DSO MR Ivančicko návrh stanov 

neprojednala a neschválila, neměli tak ani pověření zástupci mandát hlasovat o návrhu tohoto 

usnesení a mohlo by být napadeno pro neplatnost. K danému bodu proběhla diskuze, ve které 

se většina zástupců za této situace přiklonila k postupu revokovat usnesení, vzhledem k tomu, 

že účinnost nových stanov je od 1.7.2015 a účinnost tudíž doposud ještě nenastala  a stále 

platí stávající stanovy. Přítomní zástupci některých obcí dále uvedli, že jejich zastupitelstva 

již stanovy projednala a schválila, výčet obcí však nebyl k 30.6.2015 úplný, tak aby se dalo o 

schválení stanov znovu hlasovat. Předseda proto nechal hlasovat o návrhu revokace usnesení 

č. 9 VH54. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH revokuje usnesení č. 9 valné hromady č. 54 ze dne 26.5.2015 v plném rozsahu a 

nahrazuje jej takto: „VH se obrací na zastupitelstva členských obcí Mikroregionu 

Ivančicko s žádostí o schválení návrhu změny stanov (Dodatek č.3) v termínu nejpozději 

do 30.9.2015.“  
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4.  ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MIKROREGION IVANČICKO 2014 

 

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

Mikroregion Ivančicko byl zveřejněn závěrečný účet DSO za rok 2014 a Zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014. 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           7 0 0 

 

Valná hromada schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný 

účet Mikroregionu Ivančicko za rok 2014, a to bez výhrad. 

 

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2015  

 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 3/2015, 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           7 0 0 

 

Rozpočtové opatření č. 3/2015 bylo projednáno a schváleno dle předloženého návrhu a 

je přílohou tohoto zápisu. 

 

6. SCHVÁLENÍ MIMOŘÁDNÉHO ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU 2015 VE VÝŠI 5,- 

KČ/OBYVATELE 

 

Předseda správního výboru položil dotaz, zda zastupitelstva všech členských obcí již 

projednala a schválila mimořádný členský příspěvek určený na profesionalizaci svazku, ze 

kterého by měla být financována mzda manažera svazku. Nikdo z přítomných nevyjádřil 

záporné stanovisko a nikdo neměl příspěvek do diskuze. Předseda proto nechal hlasovat o 

návrhu usnesení.   

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

 

VH schvaluje mimořádný členský příspěvek na rok 2015 ve výši 5,- Kč/obyvatele, který 

je určen na zahájení profesionalizace Mikroregionu (mzdové výdaje na manažera). 

Vyzývá členské obce k úhradě mimořádného členského příspěvku do 31.7.2015.   

 

7. SCHVÁLENÍ DALŠÍCH PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ ČERPÁNÍ 

PŘÍSPĚVKU NADACE ČEZ V ROCE 2015 

 

Tajemník uvedl, že v návaznosti na předchozí rozhodnutí valné hromady bude nutné 

v průběhu léta zpracovat a podat žádost na Nadaci ČEZ o částku ve výši 200.000 Kč, která 

bude v souladu s tímto rozhodnutím určená na projektové aktivity týkající se dovybavení 
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cyklostezky Oslavany-Ivančice mobiliářem, naváděcím dopravním značením, dále pak 

prezentace a propagace cyklostezky. V současné chvíli jsou známy pouze základní projektové 

aktivity a jsou nutné podložit je konkrétním rozpočtem. Veškeré informace pro zpracování této 

žádosti budou k dispozici v průběhu července – začátku srpna, kdy je termín pro podání 

žádosti. Žádost by před podáním měl schválit správní výbor svazku, kde již bude 

konkretizován položkový rozpočet a jednotlivé aktivity. K uvedenému neměl nikdo námitek, 

předseda proto nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH ukládá tajemníkovi/manažerovi svazku vypracování a podání 2. žádosti o podporu z 

Nadace ČEZ v roce 2015 na projekt v celkové hodnotě 200.000,- Kč a deleguje správní 

výbor k ke schválení uvedeného projektu a žádosti o podporu v termínu nejpozději do 

10.8.2015.  

 

8. SCHVÁLENÍ ÚČASTI MR IVANČICKO NA VELETRHU REGIONTOUR 2016 

 

Tajemník seznámil přítomné s výstupy schůzky, která proběhla mezi městy Ivančice, 

Oslavany a vedením Mikroregionu Ivančicko, na které bylo ze strany zástupců měst Oslavany 

a Ivančice jednomyslně dohodnuto, že je v zájmu těchto měst pokračovat v účasti a prezentaci 

na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour i v roce 2016. Dále bylo vrcholnými 

zástupci obou měst dohodnuto, že účast bude finančně zajištěna ze zdrojů obou měst. Nejprve 

obě města uvolní částky, které poskytovaly v předchozích letech (Ivančice 100.000 Kč, 

Oslavany 40.000 Kč) a zbývajících 40.000,- Kč následně.    

 

V rámci diskuze se k účasti na Regiontouru vyjádřila za Dolní Kounice paní Dagmar 

Schweizer, která uvedla, že současná ekonomická situace Dolních Kounic, nezbytné 

investiční akce, urgentní opravy a rekonstrukce neumožňují v městském rozpočtu najít 

rezervy pro spolufinancování této aktivity. Dolní Kounice každoročně se podílely částkou 

40.000,- Kč, na rok 2016 ji však z výše uvedených důvodů poskytnout nemohou.  

 

Následně nechal předseda správního výboru Rostislav Štork hlasovat o návrzích usnesení, 

které byly přijaty jako celek. 

  
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

 

VH schvaluje podání závazné přihlášky k účasti na veletrhu Regiontour konaný ve 

dnech 14.01.-17.01.2016 a současně schvaluje úhradu objednané plochy, registračních a 

souvisejících poplatků dle platných cenových podmínek firmy Veletrhy Brno a.s.  

VH dále schvaluje mimořádný členský příspěvek pro města Ivančice ve výši 100.000,- 

Kč a Oslavany ve výši 40.000,- Kč a vyzývá je ke splatnosti v termínech, které budou 

upřesněny předsedou správního výboru v návaznosti na doručených fakturách.  

VH se obrací na města Ivančice a Oslavany ke schválení další finanční spoluúčasti 

v souhrnné výši minimálně 40.000,- Kč (za obě města) nejpozději do 30.11.2015.  

VH schvaluje spoluúčast Mikroregionu Ivančicko na celkových nákladech Regiontour 

2016 hrazenou z vlastních zdrojů ve výši max. do 30.000,- Kč. 
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9.  VYDÁNÍ KALENDÁŘŮ MR IVANČICKO NA ROK 2016 
 

Tajemník prezentoval valné hromadě záměr vydat stolní kalendáře na rok 2016.  

Občanské sdružením Fotoklub Ivančice – FotKI nabídlo Mikroregionu Ivančicko spolupráci 

formou dodání fotografií pro tento kalendář. Dále byly v rámci bodu diskutovány předběžné 

termíny a úkoly spojené se zajištěním podkladů pro kalendáře.  Valné hromadě byly 

prezentovány náhledy fotek.  

 

Předseda svazku po diskuzi nechal hlasovat o návrhu usnesení:  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH schvaluje vydání stolních kalendářů MR Ivančicko na rok 2016 s tématem „Tepny 

Mikroregionu“ (dále jen „kalendáře“). Ukládá tajemníkovi/manažerovi zajistit 

fotografické podklady pro kalendáře ve spolupráci s občanským sdružením Fotoklub 

Ivančice - FotKI, IČ: 22877568. VH pověřuje správní výbor schválením úhrady za 

poskytnuté plnění pro Fotoklub Ivančice - FotKI, dále schválením výběru vhodného 

dodavatele pro vytištění kalendářů. Obrací se na členské obce o součinnost a dodání 

veškerých potřebných podkladů pro kalendáře nejpozději do 15. září 2015.  

 

10. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

 DODATEK Č.1 K DOHODĚ O PODPOŘE REALIZAČNÍHO TÝMU 

PROJEKTU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE MEZI MR IVANČICKO A 

OBCÍ NOVÁ VES 

 

Předmětem Dohody o podpoře realizačního týmu projektu Meziobecní spolupráce 

mezi MR Ivančicko a obcí Nová Ves, kterou schválila dříve valná hromada, je 

poskytování kancelářských prostor realizačního týmu projektu meziobecní 

spolupráce v Nove Vsi. Dohoda končí k 30.6.2015, vzhledem k prodloužení 

projektu však bude zapotřebí prodloužit možnost využívat kancelářské prostory do 

30.10.2015. Tato skutečnost je předmětem návrhu Dodatku č.1. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH schvaluje Dodatek č.1 k „Dohodě o podpoře realizačního týmu projektu 

meziobecní spolupráce MR Ivančicko a obcí Nová Ves“.  

 

 

 PREZENTACE MIKROREGIONU IVANČICKO V RÁMCI 

SVATOVÁCLAVSKÝCH TRHŮ V IVANČICÍCH DNE 26.9.2015 PŘI AKCI 

„POZNÁVÁME GASTRONOMII, TRADICE A KULTURU“  

 

Tajemník k bodu uvedl, že dne 26.9.2015 se v Ivančicích budou konat Svatováclavské 

trhy, jejichž součástí bude Ivančický GRILFEST („Poznáváme gastronomii, tradice a 

kulturu“), který je hojně navštěvovanou akcí. Pro prezentaci Mikroregionu Ivančicko 

by bylo zajímavé účastnit se této akce minimálně formou poskytnutí venkovního 
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prezentačního stanu s logem Mikroregionu a případně zapojením soutěžních týmů 

(pokud by byl ze strany obcí zájem). Tajemník navrhnul, že zkusí oslovit jednotlivé 

obce, zda by z jejich strany byl zájem podílet se touto formou na prezentaci 

Mikroregionu Ivančicko. V případě, že zájem bude, bylo by vhodné uhradit případné 

vniklé výdaje, pokud se akce zúčastní spolek nebo sdružení z některé členské obce. 

K uvedenému neměl nikdo námitky, v diskuzi zaznělo, že je vhodné, aby prezentační 

stan byl využíván na obdobných akcích.  

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH bere na vědomí prezentaci Mikroregionu Ivančicko  v rámci venkovního 

stanu MR Ivančicko na akci Svatováclavské trhy dne 26.9.2015 a schvaluje 

úhradu případných výdajů spojených s touto formou prezentace, které nepřevýší 

5.000,- Kč. Dále souhlasí s případnou úhradou skutečných nákladů aktivně 

zapojeným obcím (resp. spolkům či sdružením z členských obcí), které by vznikly 

při jejich aktivním účinkování.   

 

 

 

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 předsedající přítomným za účast a popřál příjemné prožití letních 

dovolených. Další řádná valná hromada bude svolána pravděpodobně na podzim.  Poté 55. 

VALNOU HROMADU v 16:45 ukončil. 

 

V Ivančicích dne 30. června 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 55. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

55. zasedání valné hromady se konalo dne 30. června 2015 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 zpracování akčního plánu rozvoje území a konkretizaci rozvojových 

aktivit v rámci realizace projektu meziobecní spolupráce „Obce sobě“.   

3. Revokovala usnesení č. 9 valné hromady č. 54 ze dne 26.5.2015 v plném rozsahu a 

nahrazuje jej takto: „VH se obrací na zastupitelstva členských obcí Mikroregionu 

Ivančicko s žádostí o schválení návrhu změny stanov (Dodatek č.3) v termínu 

nejpozději do 30.9.2015.“  

4. Schválila závěrečný účet DSO Mikroregionu Ivančicko za rok 2014, bez výhrad.  

5. Schválila rozpočtové opatření č.3/2015 dle předloženého návrhu, které je přílohou 

zápisu. 

6. Schválila mimořádný členský příspěvek na rok 2015 ve výši 5,- Kč/obyvatele, který je 

určen na zahájení profesionalizace Mikroregionu (mzdové výdaje na manažera). 

Vyzvala členské obce k úhradě mimořádného členského příspěvku do 31.7.2015.   

7. Uložila tajemníkovi/manažerovi svazku vypracování a podání 2. žádosti o podporu z 

Nadace ČEZ v roce 2015 na projekt v celkové hodnotě 200.000,- Kč a delegovala 

správní výbor k ke schválení uvedeného projektu a žádosti o podporu v termínu 

nejpozději do 10.8.2015.  

8. Schválila podání závazné přihlášky k účasti na veletrhu Regiontour konaný ve dnech 

14.01.-17.01.2016 a současně schvaluje úhradu objednané plochy, registračních a 

souvisejících poplatků dle platných cenových podmínek firmy Veletrhy Brno a.s.  

VH dále schválila mimořádný členský příspěvek pro města Ivančice ve výši 100.000,- 

Kč a Oslavany ve výši 40.000,- Kč a vyzývá je ke splatnosti v termínech, které budou 

upřesněny předsedou správního výboru v návaznosti na doručených fakturách.  

VH se obrátila na města Ivančice a Oslavany ke schválení další finanční spoluúčasti 

v souhrnné výši minimálně 40.000,- Kč (za obě města) nejpozději do 30.11.2015.  

VH schválila spoluúčast Mikroregionu Ivančicko na celkových nákladech Regiontour 

2016 hrazenou z vlastních zdrojů ve výši max. do 30.000,- Kč. 

9. Schválila vydání stolních kalendářů MR Ivančicko na rok 2016 s tématem „Tepny 

Mikroregionu“ (dále jen „kalendáře“). Uložila tajemníkovi/manažerovi zajistit 

fotografické podklady pro kalendáře ve spolupráci s občanským sdružením Fotoklub 

Ivančice - FotKI, IČ: 22877568. VH pověřila správní výbor schválením úhrady za 

poskytnuté plnění pro Fotoklub Ivančice - FotKI, dále schválením výběru vhodného 

dodavatele pro vytištění kalendářů. Obrátila se na členské obce o součinnost a dodání 

veškerých potřebných podkladů pro kalendáře nejpozději do 15. září 2015.  

10. Schválila Dodatek č.1 k „Dohodě o podpoře realizačního týmu projektu meziobecní 

spolupráce MR Ivančicko a obcí Nová Ves“.  
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11. Vzala na vědomí prezentaci Mikroregionu Ivančicko  v rámci venkovního stanu MR 

Ivančicko na akci Svatováclavské trhy dne  26.9.2015 a schvaluje úhradu případných 

výdajů spojených s touto formou prezentace, které nepřevýší 5.000,- Kč. Dále souhlasí 

s případnou úhradou skutečných nákladů aktivně zapojeným obcím (resp. spolkům či 

sdružením z členských obcí), které by vznikly při jejich aktivním účinkování.   

 

V Ivančicích dne 30. 06. 2015 

 

Zapsal :                                       zápis ověřil : 

 

 

 

 

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

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

tajemník svazku       předseda správního výboru 

         svazku 


