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 Z   Á   P   I   S 
z 56. zasedání VALNÉ HROMADY  

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 8. října 2015 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice 

___________________________________________________________________________ 

 

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

Ladislav Horák (zástup za Naděždu Chajmovou), Miroslav Pacholík 

(zástup za Miloše Dostalého), Mgr. Miloš Musil  

Omluveni: Martin Jacko, Zdeněk Kališ, Ing. Jakub Kokolia, David Fiala 

Hosté: Svatopluk Staněk, Lenka Jurková, Ladislav Veselý 

 

  

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 
1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti Mikroregionu Ivančicko 

3. Projekt „Centrum společných služeb obcí“ 

4. Dodatek č. 1 k organizační směrnici č.1/2013, kterým se mění, doplňuje a vyhlašuje 

5. úplné aktuální znění vnitřní směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu 

6. Výkupy pozemků na trase cyklostezky Oslavany-Ivančice 

7. Různé, podněty a rozprava 

a. Informace o stavu schvalování stanov DSO MR Ivančicko zastupitelstvy 

členských obcí a projednání připomínek    

8. Usnesení 

9. 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.  

 

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU IVANČICKO 

 

Zpráva o činnosti zahrnovala období červenec – září 2015 a přednesl ji tajemník /manažer/ 

svazku. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné námitky, tajemník byl valnou hromadou požádán, 
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aby byla zpráva rozeslána na obce, resp. její zastupitele, aby měli přehled o tom, že 

Mikroregion vyvíjí činnost. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH bere na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu Ivančicko. 

 

3.  PROJEKT „CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB OBCÍ“ 

 

Předseda předal slovo manažerovi, který prezentoval základní informace. Projekt 

chystá Svaz měst a obcí ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 – 

Efektivní veřejná správa. Projekt je zaměřen na vytváření tzv. Center společných služeb (dále 

jen CSS), které budou poskytovat obcím a tím i jejich občanům potřebné požadované služby 

v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, zejména na oblast rozvoje 

území, právního poradenství, ekonomických agend, finančně-rozvojového managementu 

apod. s cílem zajistit řádné a efektivní poskytování veřejných služeb pro občany obcí se 

zaměřením např. na oblast školství, odpadového hospodářství, sociálních služeb, cestovního 

ruchu, dopravy, bezpečnosti apod. Doba projektu je plánována na 3 roky, zjednodušeně lze 

říci, že projekt by poskytoval formou přímé finanční pomoci příspěvky na mzdy odborných 

zaměstnanců působících v CSS a zaměřil se také na řádné zaškolení těchto zaměstnanců. 

Jednat by se mělo minimálně o 1,5 úvazku. Cílem Svazu měst a obcí je v této fázi zjistit 

vážný zájem dobrovolných svazů obcí, které by měly zájem se do projektu zapojit. Manažer 

zdůraznil, že v tuto chvíli Mikroregion Ivančicko ještě neřeší schválení zapojení do projektu, 

ale pouze vyjádření vážného zájmu se do projektu zapojit (projekt by měl pravděpodobně 

startovat v dubnu 2016 a s konkrétnějšími informacemi budou osloveni ty svazky, které 

vyjádřily svůj zájem). Do diskuze k bodu se přihlásil host valné hromady, Ladislav Veselý, 

který vykonává funkci tzv. motivujícího zastupitele v projektu Meziobecní spolupráce, 

realizovaného ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Navázal na manažera, že hlavním 

cílem projektu je, aby i malé obce měly zajištěný servis v oblasti veřejné správy, který si 

nemohou zajistit svými vlastními silami a nemají se v současné době v podstatě kam obracet. 

Po zrušení okresů zde sice fungují obce s rozšířenou působností, ale jejich povinností není 

zajišťovat agendy např. v oblasti právního, dotačního, ekonomického poradenství malým 

obcím a tyto jsou nuceny služby řešit ve spolupráci s externími realizátory častokrát 

z komerční sféry za poměrně vysokých nákladů. Projekt by tak přispěl k zefektivnění 

fungování veřejné správy zejména v malých obcích. 

Manažer dále uvedl, že pokud by se Ivančicko rozhodlo k projektu připojit, bude to 

spojené s nutností spoluúčastí financování projektu (Svaz měst a obcí předpokládá 8-15%). 

Zároveň dodal, že mu nicméně v současné chvíli není známa alternativní cesta, jak zajistit 

jiným efektivním způsobem financování profesionalizace svazku, s výjimkou eventuality, že 

by svazek začal vyvíjet vlastní výdělečnou činnost. Dle názoru manažera stojí Mikroregion 

nyní před významným rozhodnutím, které do budoucna zásadně ovlivní jeho další směrování. 

Právě projekt CSS umožňuje provést profesionalizaci svazku, aby začal plnit vše, co od něj 

obce očekávají. Díky dotaci na mzdové výdaje by to pro obce byla nejméně nákladná 

varianta, navíc s kvalifikovanou podporou Svazu měst a obcí ČR. Jak se na Ivančicku 

ukázalo, hradit mzdové výdaje manažera pouze z členských příspěvků od obcí není 

v současné době reálné a případné skokové navýšení členského příspěvku by pravděpodobně 

nenašlo v mnohých obecních zastupitelstvech oporu. Mzdové výdaje manažera sice teoreticky 

mohou být pokryty realizací projektů podpořených dotacemi, ovšem je nutné takové projekty 

realizovat a takové dotace čerpat. V době, kdy tyto projekty neběží, resp. případně jsou 

administrovány projekty bez uznatelných mzdových výdajů, může být minimální základní 
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mzda manažera financována pouze z členských příspěvků od obcí. Pokud by měl být manažer 

do budoucna takto financován, znamenalo by to pro členské obce daleko vyšší finanční zátěž, 

nežli varianta spolufinancování výdajů k dotaci, která na to bude určená. Financování více 

množství kvalifikovaných expertů by pak bylo úplně vyloučené.   

K projednávanému proběhla krátká diskuze, ve které mimo jiné zaznělo, že by bylo 

lepší do budoucna z uvedených důvodů nepožadovat po obcích nadále mimořádný členský 

příspěvek na pokrytí mzdových výdajů manažera, ale navrhnout navýšení řádného členského 

příspěvku na činnost Mikroregionu z 15,- Kč na 20,- Kč, ze kterého by byly hrazeny mimo 

jiné tyto mzdové výdaje, resp. získané zdroje navíc by sloužily na pokrytí spoluúčasti 

k mzdovým prostředkům získaným z dotace. Obce by tak nebyly zatěžovány každoročně 

opětovným rozhodováním, zdali profesionalizaci dále podporovat. Řádné členské příspěvky 

MR Ivančicko nebyly od cca. roku 2007 navýšeny a i jen pokud bereme v úvahu nárůsty 

obecné cenové hladiny za poslední období je takové navýšení (o 5,- kč) odůvodnitelné.  Pro 

případný start CSS by bylo možné využít i příspěvky od  ČEZu, např. na pořízení základního 

vybavení. 

Po diskuzi k vyjádření zájmu o připojení se k nadcházejícímu projektu Svazu měst a 

obcí ČR – „Centra společných služeb obcí“ nikdo z přítomných nevyjádřil námitky, proto 

nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení.     

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

VH schvaluje vyjádření zájmu o připojení se k nadcházejícímu projektu Svazu měst a 

obcí ČR – „Centra společných služeb obcí“. 

 

4. DODATEK Č. 1 K ORGANIZAČNÍ SMĚRNICI Č.1/2013, KTERÝM SE MĚNÍ, 

DOPLŇUJE A VYHLAŠUJE ÚPLNÉ AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE 

UPRAVUJÍCÍ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZA KÁZEK MALÉHO ROZSAHU 

 

Správní výbor svým usnesením č. 4 ze dne 15. 9. 2015 doporučil valné hromadě 

schválit revizi organizační směrnice č.1/2013 (dále jen –„směrnice“) na základě podnětu 

učiněného na schůzi správního výboru dne 10. 8. 2015. Směrnice obsahovala neaktuální 

limity hodnot pro zadávání veřejných zakázek, které vycházely z limitů platných v roce 2013. 

Tyto neaktuální údaje byly dány do souladu s platnými hodnotami v souladu se Zákonem o 

zadávání veřejných zakázek a souvisejících předpisů. Dále bylo cílem na základě požadavku 

správního výboru zefektivnit a snížit administrativní náročnost u výběrů veřejných zakázek 

malého rozsahu, které jsou v hodnotě do 200.000,- bez DPH. Všechny tyto podněty byly 

zapracovány do Dodatku č. 1 směrnice. Nikdo nevznesl k vypracovanému Dodatku žádné 

připomínky, nebo návrhy na změnu. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

  Výsledek hlasování           7 0 0 

 

Na základě doporučení správního výboru, schvaluje Dodatek č. 1 k organizační směrnici 

č.1/2013, kterým se mění, doplňuje a vyhlašuje úplné aktuální znění vnitřní směrnice 

upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle předloženého návrhu, který 

byl projednán a je přílohou tohoto zápisu. 
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5. VÝKUPY POZEMKŮ NA TRASE CYKLOSTEZKY OSLAVANY-IVANČICE 

 

Místostarosta Oslavan, host valné hromady, Ing. Staněk informoval valnou hromadu, co se 

týká pozemků na trase cyklostezky Oslavany-Ivančice, v současné době je nutné postupně 

uzavřít kupní smlouvy a provést příslušné úhrady za výkupy, které vychází z již dříve 

uzavřených smlouvách o smlouvách budoucích. Odkupy pozemků je nutné dořešit do konce 

roku 2015. K uvedenému neměl nikdo námitky, předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 

 

a) Schvaluje uzavření kupních smluv, smluv o zřízení služebnosti a jiných, jim na 

roveň postavených dle dříve uzavřených smluv o smlouvách budoucích a 

provedení příslušných úhrad za odkup pozemků, zřízení služebností dalších od 

vlastníků pozemků na trase cyklostezky Oslavany-Ivančice. V dané záležitosti 

deleguje pověření jednat jménem Mikroregionu Ivančicko: Rostislavu Štorkovi, 

Mgr. Miloši Musilovi a Ing. Svatopluku Staňkovi. VH dále schvaluje znění 

vzorových smluv kupních a o zřízení služebnosti a jim na roveň postavených. 

 

Ing. Staněk dále informoval valnou hromadu, že vzhledem ke skutečnosti, že geometrický 

plán Cyklostezky na k.ú. Letkovice byl dokončen kvůli digitalizaci katastrálního území 

Letkovice až v září, a že by bylo velmi obtížné dokončit veškeré kroky k předání ZVA k 

akci na SFDI (cca do konce r. 2015), bude nutné podat na fond žádost o prodloužení 

termínu předání ZVA. Proto bylo navrženo následující usnesení: 

 

b) VH ukládá správnímu výboru schválit podání žádosti o kolaudaci Cyklostezky 

Oslavany – Ivančice na příslušný odbor MěÚ Ivančice a podání žádosti na SFDI 

o prodloužení termínu k předání „Závěrečného vyhodnocení akce“ Cyklostezka 

Oslavany – Ivančice ISPROFOND 5628510072. 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek h lasování           7 0 0 

 

 

6. RŮZNÉ, PODNĚTY A ROZPRAVA  

 

 INFORMACE O STAVU SCHVALOVÁNÍ STANOV DSO MR IVANČICKO 

ZASTUPITELSTVY ČLENSKÝCH OBCÍ A PROJEDNÁNÍ PŘIPOMÍNEK    

 

Předseda správního výboru a zároveň zástupce města Ivančice, Rostislav Štork 

prezentoval valné hromadě připomínky týkající se návrhu stanov MR Ivančicko ze 

strany zastupitelstva města Ivančice a vedení města. Zastupitelstvo města Ivančice při 

projednávání stanov MR Ivančicko bod odložila s tím, že má výhrady k některým 

ustanovením a požaduje jejich přepracování. V návrhu stanov jsou některá ustanovení, 

která by se za určitých okolností mohla jevit pro město Ivančice jako nevýhodná a 

nedostatečně hájit zájmy města. Rostislav Štork uvedl, že dle vyjádření místostarosty 

Ivančic, pana Jaroslava Sojky, jde zejména o tyto body z návrhu stanov: 
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V odstavci IX. Valná hromada, bod 3 c. rozhodování o založení nebo rušení 

právnických osob. Město Ivančice zde spatřuje riziko v možnosti nekontrolovatelného 

toku finančních prostředků a v případě záporné hodnoty či ztrát v hospodaření, nese 

odpovědnost zakladatel (zřizovatel), tedy Mikroregion, potažmo členské obce, což 

potvrzuje odstavec XV. Rozdělení zisku a podíl členů na úhradu ztráty svazku. 

 

V odstavci XVI. Členské příspěvky bod 2, se zmiňuje mimořádný členský příspěvek, 

který může schválit valná hromada Mikroregionu bez souhlasu členské obce. K tomuto 

ustanovení má město Ivančice výhrady, neboť může vést k nepředpokládaným a 

nedobrovolným výdajům města. 

 

Město Ivančice navrhuje základě všech připomínek ze stran města, aby bylo 

Mikroregionu doporučeno přepracování stanov. Dále navrhuje, aby V odstavci IX a 

XVI bylo doplněn text „ po odsouhlasení v zastupitelstvech členských obcí“. 

 

K uvedeným připomínkám proběhla diskuze. Zástupci valné hromady shodně 

upozornili, že stanovy kromě Ivančic a Dolních Kounic byly již schváleny všemi 

ostatními zastupitelstvy členských obcí. Připomínky Dolních Kounic se řešily v době, 

kdy byl dán všem členským obcím prostor pro obeznámení se návrhem stanov a 

diskuzi k návrhu stanov. Město své připomínky uplatnilo, ty však valnou hromadou 

nebyly akceptovány, proto také následně zastupitelstvo Dolních Kounic stanovy 

neschválilo. Připomínky města Ivančice jsou tedy z tohoto hlediska podány pozdě. 

Přepracování a změny dle návrhu Ivančic by nyní již měly za důsledek vytvoření 

dalšího, nového dodatku, který by opětovně musel projít novým projednáním a 

schválením ve všech zastupitelstvech všech členských obcí Mikroregionu. V současné 

chvíli Mikroregion má podporu většinu obcí, které stanovy již schválily v navržené 

podobě a pokud by došlo k hlasování, stanovy by byly v této podobě přijaty již na 

dnešním zasedání valné hromady. Valná hromada však nechce jít početní přesilou proti 

zájmům města Ivančice, které největším a z hlediska rozpočtu nejvýznamnějším 

městem svazku. Připomínky města Ivančice bere valná hromada na vědomí, avšak 

vnímá je spíš v teoretické rovině a považuje za nereálné, že by v praxi valná hromada 

Mikroregionu nechala dojít k situaci, která by měla nepříznivé dopady pro významné 

členské město, nebo jej nutila k nedobrovolným výdajům.  Fungování Mikroregionu 

bude vždy nejen v souladu s většinovými zájmy členských měst a obcí, ale i s ohledem 

na dopad pro jednotlivé obce/města. Všechna sporná témata jsou valnou hromadou 

vždy důkladně diskutována a případné námitky všech členských obcí jsou vážně brány 

v potaz.  

 

Pro většinu přítomných zástupců je však v současné chvíli neakceptovatelné, aby 

stanovy musely být opětovně s dalšími změnami znovu projednávané a schvalované ve 

všech členských obcích v tak krátkém časovém horizontu. Proti navrhovaným změnám 

od Ivančic námitky nejsou, a proto je možné tyto změny zapracovat při nejbližší 

opětovné změně stanov. Důležité je, aby město Ivančice bylo obeznámeno s tím, že 

valná hromada připomínky bere na vědomí a bude v mezičase do doby jejich 

zapracování do stanov dodržovat principy fungování svazku tak, aby v návaznosti na 

poukazovaná rozporovaná ustanovení nedošlo k nepříznivým dopadům a tak 

k narušení vzájemné důvěry mezi Mikroregionem Ivančicko a městem Ivančice.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           7 0 0 
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VH projednala a bere na vědomí připomínky města Ivančice k návrhu stanov. 

Pověřuje vedení Mikroregionu Ivančicko jednáním se zástupci města Ivančice 

s cílem vysvětlit fungování svazku, které bude respektovat zájmy města Ivančice. 

Obrací se na zastupitelstvo města Ivančice s žádostí o znovu projednání návrhu 

stanov.  

 

 NÁVRH NA MOŽNÉ NAVÝŠENÍ ŘÁDNÉHO ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU, 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 A TERMÍN KONÁNÍ PŘÍŠTÍ VALNÉ 

HROMADY 

 

V rámci bodu 3) Projekt centra společných služeb obcí, byl diskutován návrh 

možného navýšení řádného ročního členského příspěvku z 15,- Kč na 20,- Kč. 

Tajemník upozornil, že dle stanov výši řádného členského příspěvku stanovuje 

svým usnesením valná hromada. Pokud má být příspěvek navýšen již na rok 2016, 

budou muset tuto skutečnost zohlednit a akceptovat též řádné rozpočty členských 

obcí. Od výše řádného členského příspěvku se také odvíjí návrh a struktura 

rozpočtu Mikroregionu Ivančicko. Ten musí být před konáním valné hromady, kde 

bude schvalován, zveřejněn a vyvěšen na úředních deskách obcích po dobu 

minimálně 15ti dnů. Z uvedených důvodů tajemník požádal valnou hromadu, aby 

termín schůze, kde bude schvalován řádný členský příspěvek i rozpočet 

Mikroregionu, byl určen již nyní s ohledem na následná konání zastupitelstva 

členských obcí v prosinci, která budou schvalovat zvýšený členský příspěvek 

v rámci svých rozpočtů. K podnětu tajemníka proběhla krátká diskuze, kde se 

přítomní zástupci dohodli na termínu konání valné hromady dne 26.11.2015 

v 16:00 hod. Předseda poté nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

 

VH ukládá vypracovat návrh rozpočtu MR Ivančicko, který zohlední návrh 

na zvýšení řádného členského příspěvku na 20,- Kč/obyvatele a svolat schůzi 

valné hromady na 26.11.2015, která projedná návrh zvýšení řádného 

členského příspěvku a návrh rozpočtu Mikroregionu Ivančicko na rok 2016.    

 

 

 

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.   
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12.  ZÁVĚR 

 

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast. Další řádná valná hromada bude 

svolána na 26.11.2015.  Poté 56. VALNOU HROMADU v 17:20 ukončil. 

 

V Ivančicích, dne 8. října 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 56. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

56. zasedání valné hromady se konalo dne 8. října 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 zprávu o činnosti Mikroregionu Ivančicko.   

3. Schválila vyjádření zájmu o připojení se k nadcházejícímu projektu Svazu měst a obcí 

ČR – „Centra společných služeb obcí“. 

4. Na základě doporučení správního výboru, schválila Dodatek č. 1 k organizační 

směrnici č.1/2013, kterým se mění, doplňuje a vyhlašuje úplné aktuální znění vnitřní 

směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle předloženého 

návrhu, který byl projednán a je přílohou tohoto zápisu. 

5. a) Schválila uzavření kupních smluv, smluv o zřízení služebnosti a jiných, jim na 

roveň postavených dle dříve uzavřených smluv o smlouvách budoucích a provedení 

příslušných úhrad za odkup pozemků, zřízení služebností dalších od vlastníků 

pozemků na trase cyklostezky Oslavany-Ivančice. V dané záležitosti deleguje 

pověření jednat jménem Mikroregionu Ivančicko: Rostislavu Štorkovi, Mgr. Miloši 

Musilovi a Ing. Svatopluku Staňkovi. VH dále schvaluje znění vzorových smluv 

kupních a o zřízení služebnosti a jim na roveň postavených. 

b) Uložila správnímu výboru schválit podání žádosti o kolaudaci Cyklostezky 

Oslavany – Ivančice na příslušný odbor MěÚ Ivančice a podání žádosti na SFDI o 

prodloužení termínu k předání „Závěrečného vyhodnocení akce“ Cyklostezka 

Oslavany – Ivančice ISPROFOND 5628510072. 

6. Projednala a vzala na vědomí připomínky města Ivančice k návrhu stanov. Pověřila 

vedení Mikroregionu Ivančicko jednáním se zástupci města Ivančice s cílem vysvětlit 

fungování svazku, které bude respektovat zájmy města Ivančice. Obrátila se na 

zastupitelstvo města Ivančice s žádostí o znovu projednání návrhu stanov. 

7. Uložila vypracovat návrh rozpočtu MR Ivančicko, který zohlední návrh na zvýšení 

řádného členského příspěvku na 20,- Kč/obyvatele a svolat schůzi valné hromady na 

26.11.2015, která projedná návrh zvýšení řádného členského příspěvku a návrh 

rozpočtu Mikroregionu Ivančicko na rok 2016.  

 

 

V Ivančicích dne 8. 10. 2015 

 

Zapsal :                                       zápis ověřil : 

 

 

 

 

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

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

tajemník svazku       předseda správního výboru 

         svazku 


