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1. Činnost svazku 
 

Dobrovolný svazek obcí – Mikroregion Ivančicko byl založen na základě Smlouvy o 

vytvoření dobrovolného svazku obcí dne 25. 9. 2003. 

 

Předmět činnosti Svazku spočívá zejména v: 

 

- ochraně a prosazování společných zájmů a spolupráce při rozvíjení činností 

- akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí, 

v takovém případě je třeba dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy 

svazku obcí jako celku. 

- oprávnění zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské i 

nepodnikatelské subjekty dle platných norem  

- podpoře společenského života 

- řešení likvidace odpadních vod regionu 

- podpoře školství 

- podpoře sportu a jiných zájmových činností 

- podpoře sociální péče a pečovatelské služby 

- podpoře zdravotnických zařízení a poskytování těchto služeb 

- vytváření služeb a zařízení sloužících ke zlepšování životního prostředí 

- podpoře rozvoje turistiky a souvisejících služeb 

 

Orgány svazku jsou: 

 

1. valná hromada 

2. správní výbor (předseda, 1 místopředseda, členové správního výboru) 

3. revizní komise svazku 

4. tajemník svazku 

 

Členství v jiných organizacích: 

 

Mikroregion Ivančicko je členem místní akční skupiny „Brána Brněnska“ 

 



3 
 

2. Plnění rozpočtu 
 

Během roku 2016 bylo provedenošest rozpočtových opatření, která byla schválená valnou 

hromadou nebo správním výborem. Změna rozpisu rozpočtu se týkala přesunu mezi 

jednotlivými položkami,nákupu pozemků v souvislosti s vybudováním Cyklostezky 

Oslavany – Ivančice, projektů, které Mikroregion v roce 2016 realizoval 

z Jihomoravského kraje případně z Nadace ČEZ a splácení dluhu ze zpronevěry. 

 

Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2016 

 

Transfer od obcí 594 415,00 Spotřeba materiálu 144 289,00 

Nadace ČEZ – dopr. znač. 185 000,00 Cestovné 144,00 

Rok Mikroregionu 2015 35 000,00 Náklady na reprezentaci 3 108,00 

Rok Mikroregionu 2016 300 000,00 Ostatní služby 1 208 446,01 

SMOČR – meziobecnísp. 356 395,00 Mzdy 416 884,00 

Rozpouštění transferů 356 413,70 Ostatní zákonné odvody 110 735,00 

Příjmy z prodeje služeb 68 045,00 Smluvní pokuty a úroky 

z prodlení 

1 902,10 

JmK- propagace, vybavení 70 000,00 Odpisy 514 965,16 

JmK – údržba Cyklostezky 68 600,00 Ostatní náklady 23 103,00 

JmK – Cyklotrasy 

Brněnska 

93 000,00 Daň z nemovitostí 11 014,00 

Nadace ČEZ - mobiliář 75 512,50 Náklady z dlouhodobého 

drobného majetku 

149 095,00 

Nadace ČEZ - mobiliář 200 000,00   

Příjmy celkem 2 402 381,20 Výdaje celkem 2 583 685,27 

Výsledek hospodaření za rok 2016 - 181 304,07 

 

Závazky a pohledávky 

 

Pohledávky 3 301 981,94 

Závazky 848 389,00 

 

Běžný účet 

 

Stav základního běžného účtu k 1. 1. 2016 2 412 601,40 

Stav základního běžného účtu k 31. 12. 2016 2 068 436,23 

 

 Mikroregion Ivančicko nemá žádné jiné vklady u bank a nevykazuje úvěrové zatížení. 
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3. Přijaté dotace 
 

V roce 2016 byl zahájen projekt SMOČR – Posilování administrativní kapacity obcí na 

bázi meziobecní spolupráce. V rámci tohoto projektu obdržel Mikroregion Ivančicko 

finanční prostředky ve výši 415 797,- Kč. Výdaje za rok 2016 byly z tohoto projektu ve 

výši 356 395,- Kč. 

Od Jihomoravského kraje v roce 2016 dobrovolný svazek obcí obdržel několik dotací 

1. projekt Propagace, společné vybavení a mzdové výdaje na manažera Mikroregionu 

Ivančicko – dotace ve výši 120 000,- Kč, z toho 50 000,- dotace investiční a 70 000,- 

dotace neinvestiční. Investiční dotaci se nepodařilo využít v celé výši, a proto byla 

provedena vratka v částce 25 005,- Kč. Neinvestiční dotace byla využita v plné výši. 

 

2. Projekt Udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých tratí – dotace 

ve výši 68 600,- Kč byla využita v plné výši. 

 

3. Projekt Cyklotrasy Jihozápadního Brněnska – obnova dopravního značení, mobiliáře a 

infotabulí ve výši 93 000,- Kč byla využita celá. 

 

Mikroregion dále obdržel dotace z Nadace ČEZ, a to: 

Projekt  „Rok Mikroregionu Ivančicko 2015“      35 000,- Kč 

Projekt  „Rok Mikroregionu Ivančicko 2016“      338 000,- Kč 

Projekt – společné vybavení a propagace Mikroregionu Ivančicko  112 000,- Kč 

    Cyklotrasy Jihozápadního Brněnska     185 000,- Kč 

    Dovybavení mobiliářem, naváděcí značení pro Cyklostezku   200 000,- Kč 

 

Mikroregion Ivančicko v roce 2016 nečerpal žádné prostředky, které by byly poskytnuty 

na řešení následků živelných katastrof či na realizaci projektů spolufinancovaných 

z prostředků Evropské unie. 

 

4. Poskytnuté neinvestiční transfery 
 

V roce 2016 Mikroregion Ivančicko neposkytnul žádné jiné organizaci neinvestiční 

transfer. 
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5. Hospodaření s majetkem 
K 31. 12. 2016 byla provedena fyzická inventarizace majetku svazku. Příkaz k ní podepsal 

předseda svazku.  

018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 259,00 

019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 450 000,00 

031 - Pozemky 349 766,00 

021 - Stavby 16 861 837,24 

022 – Samostatné movité věci 304 940,00 

028 – DDHM 1 444 474,00 

029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 401 994,00 

231 – Základní běžný účet 2 068 436,23 

Majetek celkem 21 888 706,47 

 

V průběhu roku 2016 se podařilo za pomoci exekutora snížit dluh, který v roce 2011 

vznikl zpronevěrou. Byla vymožena částka ve výši 177 613,94 Kč. Dlužná částka tedy 

k 31. 12. 2015 byla ve výši 303 249,44 Kč.  

 

6. Přezkoumání hospodaření svazku 
 

Průběžné přezkoumání proběhlo  20. prosince 2016, závěrečné pak dne12. května 2017 a 

bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. Předmětem přezkoumání 

hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumání hospodaření, 

posouzené podle hledisek uvedených v § 3tohoto zákona. Přezkoumávání hospodaření 

prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností 

podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se 

vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

 

Výsledek přezkoumání: 

I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Ivančicko za rok 

2016 

byly  zj iš těny chyby a  nedostatky  

uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: 

Nedostatky, spočívající ve vzniku správního deliktu podle zákona upravujícího 

rozpočtová pravidla územních rozpočtů 

-  Svazek obcí nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup úplné znění návrhu 

závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. 
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byly  zj iš těny chyby a  nedostatky ,  

které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o 

přezkoumávání hospodaření, a to: 

 

- Kontrolní výbor 

- Správní výbor 

 

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a 

nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí 

v budoucnu: 

 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, jako orgán věcně a místně příslušný dle 

ustanovení § 22b odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.), zahájí správní řízení ve věci 

projednání správního deliktu dle ust. § 22a odst. 4 písm. c) zákona č. 250/2000 

Sb., ke kterému došlo tím, že členské obce DSO Mikroregionu Ivančicko v rozporu 

s ustanovením § 39 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. nezveřejnily návrh závěrečného 

účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Za uvedený správní 

delikt se uloží pokuta do 1 mil. Kč, přičemž při určení výměry pokuty se přihlédne 

k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho  

následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 

 

 

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:  

 

a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí…………………………15,83 % 

b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí………………………….... 5,90 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí……. 0 % 

 

IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný svazek obcí 

 

- Upozorňujeme na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, která byla provedena zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, a to 

s účinností od 21. 2. 2017. Došlo mimo jiné k doplnění několika ustanovení 

týkajících se nových povinností pro územní celky, a to zejména povinnosti 

zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu a schváleného střednědobého 

výhledu. Dále došlo k úpravám povinností při zveřejňování návrhu rozpočtu a 

návrhu závěrečného účtu (zveřejnění musí trvat až do schválení těchto dokumentů) 

spolu s novou povinností zveřejnit nejenom návrhy těchto dokumentů, ale i jejich 

následně schválené verze. Dále došlo k doplnění povinnosti zveřejnit schválená 
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pravidla rozpočtového provizoria a schválená rozpočtová opatření. Všechny 

uvedené nové povinnosti jsou definovány jako správní delikt, za který se uloží 

pokuta do 1.000.000,- Kč, přičemž při určení výměry pokuty se přihlédne 

k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho 

následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.  

 

 

S celým obsahem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 je možné se seznámit na elektronických 

úředních deskách členských obcí Mikroregionu Ivančicko. 

 

V Ivančicích dne 22.5.2017 

 

Zpracovala: Magdalena Procházková, účetní 

 

 

 

 

Rostislav Štork, předseda Mikroregionu Ivančicko 


