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Z   Á   P   I   S 
z 57. zasedání VALNÉ HROMADY  

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 26. listopadu 2015 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomní členové valné hromady:  

Rostislav Štork, Miloš Musil, Josef Obršlík, Jan Trecha, Naděžda Chajmová, Dagmar 

Schweizer, Miloš Dostalý, Zdeněk Kališ 

 

Tajemník (manažer): Bohumil Smutný 

 

Omluveni:    
David Fiala, Jakub Kokolia, Martin Jacko,  

 

Hosté: Jana Švédová, Jana Heřmanová, Svatopluk Staněk 

 
PROGRAM  ZASEDÁNÍ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

1) Zahájení 

2) Informace MAS Brána Brněnska, o. s. 

3) Zpráva o činnosti Mikroregionu Ivančicko 

4) Plán inventur, ustanovení inventarizační komise a odpisový plán majetku 

5) Rozpočtové opatření č. 5/2015 

6) Odměny za činnost pro MR Ivančicko v roce 2015 

7) Návrh projektu na „Podporu zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obcích“ 

8) Strategie rozvoje Mikroregionu Ivančicko pro období 2014-2020 

9) Řádný členský příspěvek Mikroregionu Ivančicko na rok 2016 

10) Rozpočet na rok 2016 

11) Prodloužení činnosti manažera svazku do 31.3.2016 

12) Regiontour 2016  

13) Různé, podněty a rozprava 

14) Usnesení 

15) Závěr 

 

1. ZAHÁJENÍ  

 

Zahájení provedl předseda správního výboru Rostislav Štork.  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 

 

Programu zasedání byl schválen dle předloženého návrhu. 
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2. INFORMACE MAS BRÁNA BRNĚNSKA, O. S. 

 

Informaci o činnosti Místní akční skupiny Brána Brněnska o.s., jejíž součástí je 10 

členských obcí Mikroregionu Ivančicko, přednesla manažerka MAS paní Jana Švédová. 

Podala informace o připravovaných dotačních možnostech a fungování MAS. K uvedenému 

neměl nikdo dotazy, ani připomínky.  

Předseda správního výboru proto podal návrh na usnesení: 

 

Valná hromada vzala na vědomí informace prezentované zástupkyní MAS Brána 

Brněnska, o.s. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování            8 0 0 

 

 

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU 

 

Zprávu o činnosti Mikroregionu přednesl tajemník Mikroregionu Ing. Bohumil 

Smutný. Zpráva obsahovala stručné shrnutí nejdůležitější činnosti svazku za období od října 

do listopadu 2015. Zpráva zahrnovala činnost manažera svazku. 

Předseda správního výboru proto podal návrh na usnesení: 

 

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu Ivančicko za období 

říjen-listopad 2015. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování            8 0 0 

 

 

4. PLÁN INVENTUR, USTANOVENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE A ODPISOVÝ 

PLÁN MAJETKU 

 

Tajemník svazku seznámil valnou hromadu s navrženým plánem inventur a odpisovým 

plánem majetku, tak jak byl zpracován a připraven ekonomkou svazku Ing. Krejčovou. 

Tajemník dále uvedl, že je nutné ustanovit inventarizační komisi, jejíž členové bude pověřeni 

úkoly provedení fyzické a dokladové inventury. Předseda vyzval valnou hromadu k návrhům. 

Členové valné hromady podaly návrhy, k nim neměl nikdo připomínky, ani námitky, proto 

nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování            8 0 0 

 

VH schvaluje plán provedení inventur a složení inventarizační komise dle předloženého 

návrhu. Členové: Jan Trecha (předseda), Martin Jacko, Michal Hledík. 

VH se obrací na členské obce o poskytnutí součinnosti při fyzickém zjištění stavu 

majetku umístěného v obcích, který je vlastnictvím DSO Mikroregion Ivančicko. VH 

dále schvaluje odpisový plán majetku. 
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5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5/2015 

  

Tajemník přednesl návrh na rozpočtové opatření č. 5/2015 dle přílohy, která je 

nedílnou součástí tohoto zápisu. O návrhu rozpočtového opatření č. 5/2015 poté nechal 

předseda svazku hlasovat: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 
VH projednala a schválila rozpočtové opatření č. 5/2015 dle předloženého návrhu. 

6. ODMĚNY ZA ČINNOST PRO MR IVANČICKO V ROCE 2015 

 

Předseda správního výboru Rostislav Štork prezentoval návrh na odměny za činnost 

pro Mikroregion vykonávanou v průběhu roku 2015. Jedná se o odměny za činnosti 

vykonávané členy valné hromady a dalšími osobami např. za jejich práci ve správním výboru, 

komisích a činnostech na projektech pro Mikroregion Ivančicko (zejména projekt 

Cyklostezky Oslavany-Ivančice), a obdobné činnosti. Vzhledem k tomu, že Mikroregion 

Ivančicko jiným způsobem nerefunduje výdaje spojené s výkonem činnosti, odměna zajistí 

dotyčným osobám alespoň částečné pokrytí výdajů, které si v průběhu roku hradili ze svých 

vlastních zdrojů (např. výdaje na dopravu, pohonné hmoty, apod.). Návrhem je odměnu 

schválit členům správního výboru: Rostislav Štork, Miloš Musil, Jan Trecha, Naděžda 

Chajmová, Dagmar Schweizer, dále členům revizní komise: Zdeněk Kališ, Josef Obršlík, 

Miloš Dostalý. Dalšími navrženými jsou: ekonomka Ivana Krejčová, za práce pro projekt 

Cyklostezky Oslavany-Ivančice: Svatopluk Staněk.  

Mgr. Musil se zeptal, proč v uvedeném výčtu není zahrnuta odměna pro tajemníka 

svazku Ing. Smutného. Tajemník Ing. Smutný reagoval, že pobírá odměnu za výkon manažera 

svazku, která je mu proplácena měsíčně, proto v návrhu na odměny zahrnut není.  

Celkový objem výše finančních zdrojů v součtu navržený na rozdělení odměn činí 

30.000,- Kč, což je stejná suma jako v předchozích letech (jde o celkový objem všech odměn 

v součtu pro všechny odměněné, nikoliv o jednotlivé odměny pro jednotlivce). K uvedenému 

neměl nikdo další dotazy ani výhrady, předseda nechal proto hlasovat o návrhu usnesení: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 5 0 3 

 

VH schvaluje odměny za činnost pro Mikroregion Ivančicko dle předloženého návrhu, 

který je přílohou zápisu.  

7. NÁVRH PROJEKTU NA „PODPORU ZAPOJENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE DO 

KOMUNITNÍHO ŽIVOTA V OBCÍCH“ 

 

Tajemník Ing. Smutný prezentoval valné hromadě podrobné informace o dotačním titulu 

z Programu rozvoje venkova, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, konkrétně 

dotační titul č. 2, který se týká podpory zapojení dětí a mládeže do komunitního života 

v obcích. Jedná se o investiční dotaci, která slouží např. výstavbě či k pořízení majetku. K této 

dotační výzvě přednesl námět projektového záměru, který se týká pořízení mobilního pódia 

pro využití dětmi a mládeží v členských obcích Mikroregionu a aktivit, které budou 

v souvislosti s případným pořízením realizovány. Mobilní pódium ve vlastnictví 

dobrovolného svazku obcí bude následně dle potřeb obcí sdíleno a využíváno na akcích, kde 
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je zapojována mládež a děti. Termín podání žádosti dotaci je do 15.1.2016, před podáním 

bude projekt prezentován a předložen ke schválení správnímu výboru. K uvedenému neměl 

nikdo žádné připomínky. Návrh usnesení, o kterém nechal předseda hlasovat: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 7 0 0 

 

VH schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2016 z programu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul – Podpora 

zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obcích.  

8. STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU IVANČICKO PRO OBDOBÍ 2014-2020 

 

Tajemník podrobně seznámil valnou hromadu s uvedeným bodem. Strategie rozvoje 

Mikroregionu zahrnuje analytickou část, kde se zbývá podrobným rozborem území, stejně tak 

obsahuje i plán rozvoje a návrhy řešení dalšího rozvoje území. Strategie rozvoje Mikroregionu 

Ivančicko byla zpracována již v letech 2013-2014, obce s ní byly obeznámeny, do dokumentu 

byly zapracovány jejich náměty a dokument jim byl poskytnut, doposud však tento dokument 

nebyl schválen nejvyšším orgánem svazku – tedy valnou hromadou mikroregionu Ke 

zpracovanému dokumentu neměl nikdo námitky, předseda proto nechal hlasovat o návrhu 

usnesení: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 7 0 0 

 

VH schvaluje Strategii rozvoje Mikroregionu Ivančicko pro období 2014-2020. 

 

9. ŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK MIKROREGIONU IVANČICKO NA ROK 2016 

 

Tajemník a předseda správního výboru vysvětlili, že návrhem na rok 2016 je navýšit řádný 

členský příspěvek ze současných 15,- Kč/obyvatele na 20,- Kč/obyvatele. Důvodem pro 

navýšení řádného příspěvku je mimo jiné profesionalizace svazku, zvýšení jeho činnosti, 

mzdové výdaje a nutnost spolufinancování projektů z dotačních zdrojů, dále také navýšení 

celkové cenové úrovně za poslední roky. Řádný členský příspěvek byl již mnoho let na úrovni 

15,- Kč. Mikroregion touto cestou chce také zajistit, aby se nemusel tak často obracet na 

zastupitelstva členských obcí s žádostmi o mimořádné členské příspěvky. K návrhu nebyly 

vzneseny žádné námitky, ani protinávrhy. Předseda proto nechal hlasovat o návrhu ve výši 20,- 

Kč/obyvatele. 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 8 0 0 

 

VH schvaluje řádný členský příspěvek na rok 2016 ve výši 20,- Kč na občana. 

     

10. ROZPOČET NA ROK 2016 

 

 

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

2016 a dále rozpočtovým výhledem na roky 2017, 2018 dle přílohy. Návrh rozpočtu byl dne 

10. 11. 2015 vyvěšen na úředních a elektronických úředních deskách členských obcí. 
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Rozpočet již zohledňuje zvýšení řádného členského příspěvku na 20,- Kč/obyvatele. 

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           8 0 0 

 

Rozpočet Mikroregionu na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017, 2018 byl 

schválen dle předloženého návrhu a je přílohou tohoto zápisu. 

 

11. PRODLOUŽENÍ ČINNOSTI MANAŽERA SVAZKU DO 31.3.2016 

 

Mikroregion Ivančicko schválil dne 26.5.2015 s platností od července 2015 zřízení funkce 

manažera svazku. Tuto pozici zastává v současné době tajemník Ing. Bohumil Smutný na 

částečný pracovní úvazek – dohodu o provedení práce, resp. pracovní činnosti (cca. 0,3-0,5 

úvazku dle rozhodnutí správního výboru) v souběhu s čerpáním rodičovské dovolené. Tento 

pracovní poměr byl schválen valnou hromadou na dobu určitou do konce roku 2015. Manažer 

pravidelně podává zprávy o své činnosti jak správnímu výboru, tak valné hromadě. Předseda 

správního výboru navrhl, vzhledem k přibývajícímu objemu činnosti a očekávánému nárůstu 

dále na začátku roku 2016 (zpracování žádostí o dotace pro Mikroregion Ivančicko, i členské 

obce, poradenská činnost), aby tento úvazek byl prodloužen do 31.3.2016. Důvodem pro 

volbu termínu je také skutečnost, že je Svazem měst a obcí ČR předběžně avizovaný termín 

1.4. 2016 jako možný start projektu „Centra společných služeb obcí“, který by měl následně 

zajistit vytvoření cca. 2 pracovních úvazků. Činnost manažera by tak následně byla 

spolufinancovaná z dotačních prostředků. Jakmile bude Svazem měst a obcí poskytnuto více 

informací, Mikroregion dále rozhodne o způsobu směrování své profesionalizace, k čemuž by 

mělo dojít právě do 31.3.2016. K uvedenému neměl nikdo dotazy, ani připomínky, předseda 

proto nechal hlasovat o návrhu usnesení.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

 

VH, v návaznosti na usnesení č. 8a/VH54 ze dne 26.5.2015, schvaluje prodloužení 

pracovní pozice tajemníka svazku Ing. Bohumila Smutného o náplň manažera svazku 

na dobu určitou do 31.3.2016. 

 

12. REGIONTOUR 2016 

 

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

cestovního ruchu a turistických možností v regionech Regiontour 2016, kterého se 

Mikroregion Ivančicko v návaznosti na předchozí rozhodnutí valné hromady účastní.  

Úhrady nákladů souvisejících s veletrhem již byly projednávány a schváleny, objednána byla 

výstavní plocha 30 m2 a provedeno výběrové řízení na realizátora expozice s maximální výší 

nabídkové ceny do 100.000,- Kč vč. DPH za realizaci celé expozice. Správní výbor 

doporučuje akci „Realizace atypické expozice a zajištění prezentace MR Ivančicko na 

mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2016“, zadat firmě Ing. Jan Příhoda, 

reklamní agentura GONG, Brno. 
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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). K uvedené zprávě neměl nikdo námitky, ani 

připomínky. Předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           8 0 0 

 

a) VH, na základě doporučení správního výboru, schvaluje přidělení veřejné zakázky 

malého rozsahu na akci „Realizace atypické expozice a zajištění prezentace MR 

Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2016“, firmě Ing. Jan 

Příhoda, reklamní agentura GONG, Botanická 52, 602 00 Brno, IČ: 44071990 za cenu 

82 600,- Kč bez DPH, tj. 99 946,- Kč vč. DPH. Zároveň schvaluje Smlouvu o dílo 

s vybraným zhotovitelem. 

 

b) VH bere na vědomí informace o průběhu příprav a výdajích spojených s prezentací 

Mikroregionu Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2016. 

 

 

13. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA   

 

V bodě byly podány aktuální informace o průběhu administrace projektu Cyklostezka 

Oslavany-Ivančice.  

 

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 popřál všem příjemné prožití 

vánočních svátků a hodně úspěchů do roku 2016. Poté 57. VALNOU HROMADU v 17:40 

ukončil. 

 

V Ivančicích dne 26. listopadu 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 57. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION  IVANČICKO 
57. zasedání valné hromady se konalo dne 26. listopadu na MěÚ Ivančice a zúčastnilo se jej 8 

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

 

Valná hromada: 

1. Schválila program zasedání. 
2. Vzala na vědomí informace prezentované zástupci MAS Brána Brněnska, o.s. 

3. Vzala na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu Ivančicko.  

4. Schválila plán provedení inventur a složení inventarizační komise dle předloženého návrhu. 

Členové: Jan Trecha, Martin Jacko, Michal Hledík. VH se obrací na členské obce o poskytnutí 

součinnosti při fyzickém zjištění stavu majetku umístěného v obcích, který je vlastnictvím 

DSO Mikroregion Ivančicko. VH dále schvaluje odpisový plán majetku. 

5. Projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 5 dle předloženého návrhu, který je přílohou 

zápisu. 

6. Schválila odměny za činnost pro Mikroregion Ivančicko dle předloženého návrhu, který je 

přílohou zápisu.  

7. Schválila podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2016 z programu Podpora obnovy a 

rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul – Podpora zapojení dětí a 

mládeže do komunitního života v obcích. 

8. Schválila Strategii rozvoje Mikroregionu Ivančicko pro období 2014-2020. 

9. Schválila řádný členský příspěvek na rok 2016 ve výši 20,- Kč na občana. 

10. Schválila rozpočet Mikroregionu na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017, 2018 dle 

předloženého návrhu 

11. V návaznosti na usnesení č. 8a/VH54 ze dne 26.5.2015, schválila prodloužení pracovní pozice 

tajemníka svazku Ing. Bohumila Smutného o náplň manažera svazku na dobu určitou do 

31.3.2016. 

12. a) na základě doporučení správního výboru, schválila přidělení veřejné zakázky malého 

rozsahu na akci „Realizace atypické expozice a zajištění prezentace MR Ivančicko na 

mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2016“, firmě Ing. Jan Příhoda, reklamní 

agentura GONG, Botanická 52, 602 00 Brno, IČ: 44071990 za cenu 82 600,- Kč bez DPH,  

tj. 99 946,- Kč vč. DPH. Zároveň schvaluje Smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem. 

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

Mikroregionu Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2016. 

 

V Ivančicích dne 26.11.2015 

 

 

Zapsal :                                       zápis ověřil : 

 

 

 

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

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

tajemník svazku       předseda správního výboru 

         svazku 

 


