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  Z   Á   P   I   S 
ze 71. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 18. prosince 2018 (úterý) v 15.00 hod. v Ivančicích 

v budově Střediska volného času Ivančice (Zemědělská ulice 2, 664 91 Ivančice, zasedací 

místnost 1. patro, hlavní vchod zepředu budovy) 

 
 

 

Přítomni – členové VH s oprávněním hlasovat (funkce - obec):  

Mgr. Josef Benda (starosta, Biskoupky), Martin Jacko (starosta, Čučice), David Hrbáček 

(místostarosta Dolních Kounic, pověřen zastupováním omluveného pověřeného člena VH Ing. 

Petra Koťary), Miloš Dostalý (starosta, Hlína), Mgr. Jana Heřmanová (pověřená zastupitelka, 

Ivančice), MVDr. Šárka Matoušková (starostka, Ketkovice), Michal Hledík (místostarosta, 

Mělčany), Ing. Jan Trecha (místostarosta, Moravské Bránice), Ing. Tereza Hanělová (starostka, 

Němčičky), Ladislav Horák (starosta Nové Vsi, zástup za Mgr. Naděždu Chajmovou), Zdeněk 

Kališ (starosta, Nové Bránice), Ing. Svatopluk Staněk (místostarosta, Oslavany), Dana 

Prušková (starostka obce, zástup za Bc. Oldřicha Krištofa) 

 

Omluveni – členové VH: Ing. Petr Koťara (pověřený zástupce Dolních Kounic), Mgr. 

Naděžda Chajmová (pověřená zástupkyně Nové Vsi), Bc. Oldřich 

Krištof (pověřený zástupce Senorad) 

 

Nepřítomni: Milan Hamala (Kupařovice) 
 

Hosté (funkce): Rostislav Štork (dosavadní předseda správního výboru v období 

2014-2018, zastupitel města Ivančice), Mgr. Eva Slepánková 

(místostarostka obce Biskoupky), Kamil Uj (místostarosta obce 

Hlína), Ing. Kamil Ferda (starosta obce Moravské Bránice), Mgr. 

Miloš Musil (dosavadní místopředseda správního výboru 

v období 2014-2018, zastupitel města Oslavany), Mgr. Jaroslav 

Šlechta (expert na komunikaci v území, Svaz měst a obcí ČR) 
 

Zaměstnanci MR Ivančicko:  tajemník, manažer CSS: Ing. Bohumil Smutný, specialista 

pro rozvoj mikroregionu: Jitka Živná, pověřenec GDPR: 

Mgr. Bc. Marek Sigmund 

 

NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

1)  Zahájení 

2)  Setkání starostů DSO v rámci projektu posilování administrativní kapacity obcí na 

bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb 

3)  Zpráva kontrolního výboru 

4)  Volba orgánů dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko 

a) ustanovení návrhové komise 

b) rozhodnutí o způsobu hlasování 
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c) volba členů správního výboru svazku (předseda, místopředsedové, další   

    členové) 

d) volba členů kontrolního výboru 

e) volba tajemníka dobrovolného svazku obcí 

5)  Pověření osob zastupováním mikroregionu v MAS Brána Brněnska, z.s. 

6)  Rozhodnutí o zřízení poradního orgánu – cyklokoordinační komise, jmenování 

předsedy a členů 

7)  Řádný členský příspěvek Mikroregionu Ivančicko na rok 2019 

8)  Členský příspěvek pro obce využívající společného pověřence GDPR na rok 2019 

9)  Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhled rozpočtu 2020-2022 

10)  Smlouvy o zřízení pověřence ochrany osobních údajů s příspěvkovými organizacemi 

města Ivančice, smlouvy o zřízení pověřence ochrany osobních údajů se spolky 

11)  Dodatky ke smlouvám o zřízení pověřence ochrany osobních údajů s příspěvkovými 

organizacemi členských obcí 

12)  Dodatek č. 1 k pracovní smlouvě – specialista/pověřenec pro ochranu osobních údajů 

13)  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace 

"Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice -I. 

etapa" 

14)  Darovací smlouva, obec Čučice –zakoupení mobilního vybavení pro společenské akce

 z příspěvku Nadace ČEZ 

15)  Zřízení pracovní pozice –Technický pracovník Mikroregionu Ivančicko 

16)  Rozpočtové opatření č. 11/2018 

17) Různé, podněty, rozprava 

18)  Závěr 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Zahájení provedl dosavadní předseda správního výboru Rostislav Štork. Přivítal všechny členy 

valné hromady, kteří se sešli v novém složení po proběhlých komunálních volbách a 

konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů valné hromady, a tudíž je valná hromada 

usnášeníschopná.  

 

Schválení a doplnění programu 

Předseda správního výboru přednesl návrh programu, který byl zástupcům obcí zaslán 

s pozvánkou a zároveň podal návrh na doplnění bodu „Delegace pravomocí na SV“. Zeptal se, 

zda má někdo nějaký další návrh na pozměnění či doplnění. Vzhledem k tomu, že nikdo nic 

neměl, nechal o předloženém návrhu včetně doplněného bodu hlasovat. 

 

Návrh programu tedy je upravený následovně: 

 

1)  Zahájení 

2)  Setkání starostů DSO v rámci projektu posilování administrativní kapacity obcí na 

bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb 

3)  Zpráva kontrolního výboru 

4)  Volba orgánů dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko 

a) ustanovení návrhové komise 

b) rozhodnutí o způsobu hlasování 

c) volba členů správního výboru svazku (předseda, místopředsedové, další   

    členové) 

d) volba členů kontrolního výboru 
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e) volba tajemníka dobrovolného svazku obcí 

5)  Pověření osob zastupováním mikroregionu v MAS Brána Brněnska, z.s. 

6)  Rozhodnutí o zřízení poradního orgánu – cyklokoordinační komise, jmenování 

předsedy a členů 

7)  Řádný členský příspěvek Mikroregionu Ivančicko na rok 2019 

8)  Členský příspěvek pro obce využívající společného pověřence GDPR na rok 2019 

9)  Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhled rozpočtu 2020-2022 

10)  Smlouvy o zřízení pověřence ochrany osobních údajů s příspěvkovými organizacemi 

města Ivančice, smlouvy o zřízení pověřence ochrany osobních údajů se spolky 

11)  Dodatky ke smlouvám o zřízení pověřence ochrany osobních údajů s příspěvkovými 

organizacemi členských obcí 

12)  Dodatek č. 1 k pracovní smlouvě – specialista/pověřenec pro ochranu osobních údajů 

13)  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace 

"Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice -I. 

etapa" 

14)  Darovací smlouva, obec Čučice –zakoupení mobilního vybavení pro společenské akce

 z příspěvku Nadace ČEZ 

15)  Zřízení pracovní pozice –Technický pracovník Mikroregionu Ivančicko 

16)  Rozpočtové opatření č. 11/2018 

17)  Delegace pravomocí na SV 

18) Různé, podněty, rozprava 

19)  Závěr 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 1A 

VH schvaluje program zasedání. 

 

Určení a schválení ověřovatele zápisu 

Ověřovateli zápisu byly navrženi Ing. Jan Trecha a Ing. Svatopluk Staněk   

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 11 0 2 

 

 

Usnesení č. 1B 

VH schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Jana Trechu a Ing. Svatopluka Staňka. 

 

 

2. SETKÁNÍ STAROSTŮ DSO V RÁMCI PROJEKTU POSILOVÁNÍ 

ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY OBCÍ NA BÁZI MEZIOBECNÍ 

SPOLUPRÁCE – CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB 
 

A) V rámci setkání starostů dobrovolného svazku tajemník Ing. Bohumil Smutný přednesl 

Zprávu o činnosti CSS za období říjen až prosinec 2018, která je přílohou č.1 zápisu. 

K uvedenému nikdo neměl připomínky.  

 

VH bere na vědomí informace Centra společných služeb za období říjen až prosinec 

2018. 
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B) Dále tajemník předal slovo Mgr. Jaroslavu Šlechtovi, zástupci Svazu měst a obcí. Ten 

všechny přítomné přivítal, poděkoval svazku i celému pracovnímu týmu za vzornou práci, 

konstatoval, že Mikroregion Ivančicko si řádně plní všechny předepsané úkoly, pracuje na 

běžících projektech a zároveň aktivně připravuje projekty nové. Informoval také o 

připravovaném prodloužení projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce – CSS“ v období 1.7.2019 – 31.12.2019. Doručený dopis ze Svazu měst 

a obcí ČR je přílohou tohoto zápisu. Na závěr všem popřál krásné Vánoce a úspěšný rok 2019.  

 

Usnesení č. 2A 

VH vzala na vědomí informace ze Setkání starostů DSO v rámci projektu „Posilování 

administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb 

(CSS)“ a zprávu o činnosti CSS. 

 

Tajemník uvedl a připomenul, že Svaz měst a obcí stanovil termín do 31.12.2018 ohledně 

vyjádření zájmu, zda pokračovat v prodloužení projektu CSS od 1.7.2019. Předseda poté proto 

nechal hlasovat o vyjádření zájmu pokračovat ve výše uvedeném projektu. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 2B 

Na základě informačního dopisu od Svazu měst a obcí ČR ze dne 11.12.2018 VH schválila 

vyjádření zájmu pokračování v projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na 

bázi meziobecní spolupráce – CSS“ v období 1.7.2019 – 31.12.2019. 

 

 

3. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU 

Tajemník svazku stručně přítomné seznámil s výstupy z jednání kontrolního výboru ze dne 

30.7.2018 a proběhlé kontroly činnosti a hospodaření DSO za 1.pololetí 2018. Dále informoval 

o proběhlém průběžném auditu kontrolorkami z Jihomoravského kraje dne 1.11.2018 

s konstatováním, že při průběžném přezkumu nebyly zjištěny chyby a nedostatky. V říjnu 

proběhla také kontrola z OSSZ na povinné platby odvodů za zaměstnance, která byla bez 

výhrad. K uvedenému neměl nikdo žádné námitky ani připomínky. 

 

Usnesení č. 3 

VH bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 30.7.2018 za provedenou kontrolu 

činnosti a hospodaření DSO v 1. pololetí 2018. 

 

 

4. VOLBA ORGÁNŮ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU 

IVANČICKO 

 

a) ustanovení volební a návrhové komise 

Tajemník svazku předložil návrh na složení volební a návrhové komise z řad přítomných 

účastníků valné hromady: 

Ing. Svatopluk Staněk 

Zdeněk Kališ 

Miloš Dostalý 
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Předseda se zeptal, zda má někdo pozměňující návrh. Nikdo návrh nepředložil. Poté učinil 

dotaz, zda se bude hlasovat o jednotlivých členech, nebo o celku. Vzhledem k tomu, že nikdo 

z přítomných nechtěl hlasovat o jednotlivcích, nechal hlasovat o celé komisi. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 3 

 

Usnesení č. 4A 

VH schvaluje volební a návrhovou komisi ve složení: 1) Ing. Svatopluk Staněk 2) Zdeněk 

Kališ 3) Miloš Dostalý. 

 

Předseda požádal volební a návrhovou komisi (dále jen „komise“), aby se ujala své funkce a 

zvolila ze své řady předsedu. 

 

b) rozhodnutí o způsobu hlasování 

 

Za komisi se ujal funkce její předseda Ing. Svatopluk Staněk a navrhl, aby volby všech orgánů 

proběhly veřejným hlasováním – aklamací. Nikdo z přítomných neměl jiný návrh, a tak 

předseda nechal o tomto návrhu hlasovat: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 4B 

VH schvaluje provedení voleb orgánů dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko 

veřejným hlasováním – aklamací. 

 

Tajemník svazku následně informoval členy valné hromady, že nyní mohou předkládat své 

návrhy na kandidáty na jednotlivé volené funkce dobrovolného svazku obcí volební a návrhové 

komisi. Tajemník dále požádal předsedu správního výboru, aby vyhlásil desetiminutovou 

přestávku na poradu volební a návrhové komise a přijetí všech návrhů na kandidáty, což bylo 

učiněno.  

 

Po přestávce pokračoval ve vedení schůze předseda volební a návrhové komise Ing. Svatopluk 

Staněk. 

 

c) volba členů správního výboru svazku (předseda, místopředsedové, další členové) 

 

Předseda správního výboru svazku 

Komise po poradě navrhla jedinou kandidátku na předsedkyni správního výboru, a to paní Mgr. 

Jana Heřmanová – pověřenou zastupitelku města Ivančice. Jiné návrhy předloženy nebyly. 

Kandidátka s nominací souhlasila. 

 

Volba byla veřejná s následujícím výsledkem: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 1 

 

Předsedou správního výboru byla zvolena paní Mgr. Jana Heřmanová. 
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Místopředsedové správního výboru svazku 

Předseda komise podal návrhy na pozici prvního a druhého místopředsedy správního výboru 

svazku.  

 

Jako první kandidát na 1. místopředsedu svazku byl volební a návrhovou komisí navržen Ing. 

Svatopluk Staněk (místostarosta města Oslavany). Dále volební a návrhové komisi předložil 

David Hrbáček návrh na pozici prvního místopředsedy kandidáta Ing. Petra Koťaru. 

O slovo požádala nová předsedkyně SV Mgr. Jana Heřmanová, která konstatovala, že Ing. 

Svatopluk Staněk je dlouhodobý místostarosta, pravidelně se zúčastňuje i všech jednání svazku 

a má rozsáhlé zkušenosti a znalosti problematiky svazku. Naproti tomu Ing. Petr Koťara je nově 

zvoleným zástupcem pro valnou hromadu bez dosavadních zkušeností práce pro Mikroregion 

Ivančicko, není v tuto chvíli na valné hromadě přítomen a většina přítomných zástupců jej 

osobně ani nezná. Jiný návrh podán nebyl, proto předseda volební a návrhové komise nechal 

hlasovat v pořadí dle obdržených návrhů o prvním navrženém kandidátovi Ing. Svatopluku 

Staňkovi s následujícím výsledkem: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 1 

 

Prvním místopředsedou správního výboru byl zvolen Ing. Svatopluk Staněk. Vzhledem 

k tomu, že byl nadpoloviční většinou všech členů valné hromady zvolen, nebylo o druhém 

kandidátovi již hlasováno. 

 

Předseda komise podal dále návrh komise, aby se druhým místopředsedou svazku stal 

místostarosta obce Moravské Bránice Ing. Jan Trecha, který tuto funkci vykonával již 

v minulém volebním období. Vzhledem k tomu, že jiný protikandidát nebyl, proběhla veřejná 

volba s následujícím výsledkem: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 1 

 

Druhým místopředsedou správního výboru byl zvolen Ing. Jan Trecha. 

 

Volba dalších dvou členů správního výboru svazku 

 

Předseda komise předložil návrhy na další členy správního výboru svazku: 

 

I. Ing. Petr Koťara 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 11 0 2 

 

II. Mgr. Naděžda Chajmová 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 1 

 

Dalšími členy správního výboru byli zvoleni: 

 

I. Ing. Petr Koťara  

II. Mgr. Naděžda Chajmová 
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Usnesení č. 4C 
 

VH zvolila předsedu správního výboru: Mgr. Janu Heřmanovou, 1. místopředsedu: Ing. 

Svatopluka Staňka, 2. místopředsedu: Ing. Jana Trechu, další dva členy správního 

výboru: Ing. Petra Koťaru a Mgr. Naděždu Chajmovou. 

 

 

d) volba členů kontrolního výboru 

 

Předseda komise přednesl návrh, aby se členy kontrolního výboru stali: 

 

I. Miloš Dostalý 

II. Zdeněk Kališ 

III. Mgr. Josef Benda  

 

Jiné návrhy nebyly. Volba byla veřejná, se souhlasem VH nechal předseda hlasovat o všech 

členech výboru souhrnně s následujícím výsledkem: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 4D 
 

VH zvolila členy kontrolního výboru: 1) Zdeňka Kališe 2) Miloše Dostalého 3) Mgr. Josefa 

Bendu.  

 

Předseda volební a návrhové komise Ing. Staněk vyzval členy kontrolního výboru, aby 

v souladu se stanovami na svém prvním zasedání ze svého středu zvolili předsedu a výsledek 

oznámili, jakmile volba proběhne.  

 

e) volba tajemníka svazku obcí  

 

Předseda volební a návrhové komise Ing. Staněk přednesl návrh, aby se tajemníkem svazku stal 

pan Ing. Bohumil Smutný. Jiné návrhy vzneseny nebyly. Volba byla veřejná s následujícím 

výsledkem:  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 4E 

Tajemníkem svazku byl zvolen Ing. Bohumil Smutný. 

 

Bývalý předseda správního výboru Rostislav Štork po proběhlé volbě předal další vedení valné 

hromady nově zvolené předsedkyni správního výboru Mgr. Janě Heřmanové, která se od tohoto 

okamžiku ujala předsedání schůze dle schváleného programu. 
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5. POVĚŘENÍ OSOB ZASTUPOVÁNÍM MIKROREGIONU V MAS BRÁNA 

BRNĚNSKA, Z.S. 

 

Předsedkyně Mgr. Heřmanová podrobně seznámila valnou hromadu se svou dosavadní činností 

zastupování DSO v MAS Bráně Brněnska, z.s. Tajemník svazku předložil valné hromadě 

doporučení, aby pověření paní Mgr. Jany Heřmanové zastupováním svazku v MAS Brána 

Brněnska pokračovalo, vzhledem k tomu, že tuto funkci již doposud vykonávala. Předsedkyně 

dále požádala o vyjádření a návrhy na další kandidáty. Vzhledem k tomu, že jiný návrh nebyl 

podán, proběhla veřejná volba s následujícím výsledkem: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

  

Usnesení č. 5 

VH pověřila předsedkyni správního výboru Mgr. Janu Heřmanovou zastupováním 

Mikroregionu Ivančicko v MAS Brána Brněnska, z.s. 

 

Tajemník uvedl, že zástupci za Mikroregion Ivančicko pro MAS Brána Brněnska z.s. mají být 

voleni dva (dle stanov MAS zastupují mikroregion na valné hromadě MAS dva zástupci). 

Vzhledem k tomu, že návrh na druhého zástupce předložen nebyl, proběhne jeho volba na 

příštím zasedání valné hromady. 

 

 

6. ROZHODNUTÍ O ZŘÍZENÍ PORADNÍCH ORGÁNŮ – CYKLO-

KOORDINAČNÍ KOMISE, JMENOVÁNÍ PŘEDSEDY A ČLENŮ 

 

S ohledem na přípravu nové cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice, údržbu provozu stávající 

cyklostezky Oslavany-Ivančice a faktem, že náš region protíná i mnoho cyklotras, podal 

tajemník návrh na zřízení „Cyklokoordinační komise“ v souladu se stanovami svazku, jako 

poradního orgánu valné hromady. Jako předsedu komise tajemník doporučil valné hromadě 

Mgr. Miloše Musila, který je celoživotní sportovec a cyklista, má mnohaleté zkušenosti v této 

oblasti a zasloužil se o vybudování cyklostezky Oslavany-Ivančice.  Dalšími členy doporučil 

zástupce obcí, dotčených přípravou nové cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice, jimiž jsou: Ing. 

Kamil Ferda (Moravské Bránice), David Hrbáček (Dolní Kounice), Jaroslav Sojka (Ivančice), 

Ing. Svatopluk Staněk (Oslavany). Vzhledem k tomu, že celá situace byla již před zasedáním 

zástupcům obcí navržena a podrobně popsána elektronickou poštou, nebyly k tomuto bodu 

žádné dotazy, námitky ani další návrhy na obsazení komise. 

Předsedkyně VH tedy nechala hlasovat o tomto bodu jako celku. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

  

Usnesení č. 6A 

VH v souladu se stanovami DSO zřídila poradní orgán valné hromady – cyklokoordinační 

komisi, jmenovala předsedu: Mgr. Miloše Musila a další 4 členy komise: Ing. Svatopluk 

Staněk, Ing. Kamil Ferda, David Hrbáček, Jaroslav Sojka. 

 

Dále tajemník valné hromadě přednesl, že na základě obdrženého návrhu nepřítomného Ing. 

Petra Koťary navrhuje zřídit Komisi pro informatiku, jejímž předsedou by byl navržen Ing. 

Koťara. Náplní činnosti této komise by mělo být jednak vytvoření informačního systému pro 
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potřeby členských obcí MR Ivančicko (evidence společného majetku, dokumentů pro jednání 

svazku aj.), ale také zlepšení mediální prezentace svazku vůči veřejnosti (např. vytvoření video 

kanálu informujícího o dění v obcích). Po krátké diskuzi k náplni činnosti této komise členové 

valné hromady konstatovali a shodli se, že by bylo vhodné návrh předložit na příští schůzi VH, 

kde bude Ing. Koťara přítomen osobně a seznámí členy VH podrobně s návrhy činnosti a 

dalšího personálního obsazení komise.  

 

 

7. ŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK MIKROREGIONU IVANČICKO NA ROK 

2019 

Tajemník svazku zdůvodnil, proč dochází k navyšování členského příspěvku. Podrobné 

zdůvodnění obdrželi zástupci VH písemné formě ve svých podkladových materiálech. Důvody 

spočívají v nárůstu činnosti svazku, více projektech, které je nutné spolufinancovat, ale i v ve 

zvyšujících se provozních výdajích.  Dalším zásadním důvodem je, že dle uzavřené smlouvy o 

spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (dále jen SMO ČR)  k 30.6.2019 končí projekt CSS. Ze 

strany SMO ČR je však avizováno jeho prodloužení do konce roku 2019. V tuto chvíli ovšem 

stále není potvrzeno, jaká bude výše příspěvku na mzdy zaměstnanců CSS, bohužel příspěvek 

však bude výrazně nižší, než doposud (může klesnout až na 60% současné výše). Navyšování 

řádného členského příspěvku již bylo projednáváno na minulé VH i ve všech zastupitelstvech 

členských obcí. Předsedkyně tedy nechala hlasovat o navýšení řádného členského příspěvku 

pro rok 2019 ze současných 20,- Kč na 30,- Kč/obyvatele/rok. Výzva k úhradě bude obcím 

zaslána. 
 

 

 

 

Usnesení č. 7  
 

VH schvaluje řádný členský příspěvek na rok 2019 ve výši 30,-Kč na občana a stanovuje 

termín úhrady nejpozději do 31.3.2019. 

 

 

8. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PRO OBCE VYUŽÍVAJÍCÍ SPOLEČNÉHO 

POVĚŘENCE GDPR NA ROK 2019 

 

Tajemník informoval o finálním počtu obcí, příspěvkových organizací a sdružení, které od 

1.1.2019 budou využívat služby pověřence GDPR. V roce 2018 to bylo 20 organizací, v roce 

2019 vzroste počet na 32. S ohledem na navýšení počtu organizací je možné ponížit poplatky 

za využití služeb. Dle navržené kalkulace, budou těmito příspěvky pokryly mzdové výdaje, 

cestovní náhrady a kancelářské potřeby pověřence. Tajemník navrhl výši členského příspěvku 

pro obce využívajícího společného pověřence GDPR na rok 2019 ve výši 1.500,- Kč měsíčně, 

souhrnně tedy 18.000,- Kč ročně na obec se splatností nejpozději do 31.3.2019.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 8  
 

VH schvaluje členský příspěvek pro obce využívajícího společného pověřence GDPR 

(Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské 

Bránice, Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice a Senorady) na rok 2019 ve výši 18.000,- Kč 

na obec a stanovuje termín úhrady nejpozději do 31.3.2019 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 
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9. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 A VÝHLED ROZPOČTU 2020-2022 

 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2019 a dále rozpočtovým výhledem na 

roky 2020-2022 dle přílohy. Návrh rozpočtu byl ve stanovené lhůtě vyvěšen na kamenných a 

elektronických úředních deskách členských obcí. K rozpočtu nevznesl nikdo žádné námitky ani 

připomínky. Předseda proto nechal o rozpočtu a rozpočtovém výhledu hlasovat. 
 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

  

Usnesení č. 9 

VH schvaluje rozpočet Mikroregionu na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2020-2022 

dle předloženého návrhu. 

 

 

10. SMLOUVY O ZŘÍZENÍ POVĚŘENCE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ S 

PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI MĚSTA IVANČICE, SMLOUVY O 

ZŘÍZENÍ POVĚŘENCE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE SPOLKY 

 

Na základě pověření ze 70. valné hromady - bod 5 ze dne 2.10.2018 proběhla v měsíci říjnu 

řada intenzivních jednání s příspěvkovými organizacemi obcí, ohledně uzavření smlouvy o 

poskytování služeb pověřence GDPR. Výsledkem jednání je písemně potvrzený zájem 10-ti 

nových ivančických příspěvkových organizací a 2 spolků. které prozatím s MrI nemají 

smlouvu. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 10A 

VH schválila vzor smlouvy o zřízení pověřence ochrany osobních údajů od 1.1.2019, která 

bude uzavřena s příspěvkovými organizacemi města Ivančice: Školní jídelna Ivančice, 

Městské lesy Ivančice, Penzion pro důchodce, Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, 

Základní a mateřská škola Ivančice-Němčice, Základní škola Vladimíra Menšíka 

Ivančice, Mateřská škola Chřestová Ivančice, Mateřská škola Na Úvoze Ivančice, 

Kulturní a informační centrum Ivančice, Technické služby Ivančice. 

 

Usnesení č. 10B 

VH schválila vzor smlouvy o zřízení pověřence ochrany osobních údajů od 1.1.2019, která 

bude uzavřena se spolky: i-kompas, z.s., O děti postaráno, z.s. 

 

 

11. DODATKY KE SMLOUVÁM O ZŘÍZENÍ POVĚŘENCE OCHRANY 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ČLENSKÝCH 

OBCÍ 

Tajemník dále informoval, vzhledem k tomu, že dochází ke zvýšení počtu subjektů, kterým 

bude služba pověřence GDPR poskytována, dojde ke snížení poplatku za tyto služby pro 

jednotlivé subjekty. Proto je nutné uzavřít ještě dodatek ke smlouvám i s organizacemi, které 

již služeb pověřence využívají. Předmětem dodatku je snížení ceny za využití služeb. 
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

 

Usnesení č. 11 

VH schvaluje dodatky ke smlouvám o zřízení pověřence ochrany osobních údajů 

(uzavřenými 10.4.2018) s platností od 1.1.2019 s příspěvkovými organizacemi členských 

obcí Mikroregionu Ivančicko: MŠ Čučice, MŠ Dolní Kounice, ZŠ a MŠ Ketkovice, MŠ 

Mělčany, ZŠ a MŠ Moravské Bránice, MŠ Němčičky, ZŠ a MŠ Nová Ves, ZŠ a MŠ Nové 

Bránice. 
 

 

12. DODATEK Č. 1 K PRACOVNÍ SMLOUVĚ – SPECIALISTA/POVĚŘENEC 

PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

S ohledem na výrazné navýšení objemu pracovních povinností pověřence (z 20 organizací na 

32), navrhl tajemník valné hromadě navýšení mzdy pověřenci. V kalkulaci na mzdové výdaje 

je zahrnuta dotace ze Svazu měst a obcí ČR (odpovídající 0,4 úvazku) včetně prodloužení 

projektu do 31.12.2019, kde však od 1.7.2019 bude výše dotace ponížena. Zde se ale počítá, že 

by se ponížení kompenzovalo z úspor činnosti pověřence v roce 2018 (finance, které měly být 

vynaloženy na využití poradenské firmy) ze zvýšeného řádného členského příspěvku o 

navržených 10,- Kč na obyvatele. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 12 

VH schvaluje Dodatek č. 1 k pracovní smlouvě ze dne 10.4.2018 – specialista/pověřenec 

pro ochranu osobních údajů, kterým se mění výše mzdy zaměstnance od 1.1.2019.  

 

 

13. DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE "DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ 

ROZHODNUTÍ – CYKLISTICKÁ TRASA IVANČICE – DOLNÍ KOUNICE - I. 

ETAPA" 

 

Tajemník dále informoval zástupce obcí o nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě o zpracování 

a projednání projektové dokumentace "Dokumentace pro územní rozhodnutí – cyklistická trasa 

Ivančice – Dolní Kounice - I. etapa". Dodatkem č. 1 dochází ke změně smlouvy, a to z důvodu 

upřesnění skutečného stavu zpracování a projednání projektové dokumentace a úhrady ceny za 

tuto činnost. Tajemník zdůraznil, že dle právního názoru specialistky pro veřejné zakázky Mgr. 

Maxové, která návrh dodatku vypracovala, změnou smlouvy nedochází k takové změně 

smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila 

účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, 

pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila 

ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla 

k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Předsedkyně následně nechala o 

návrhu dodatku hlasovat.  
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 13 

VH schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové 

dokumentace "Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní 

Kounice - I. etapa" s firmou Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČ: 64313743. 

 

 

14. DAROVACÍ SMLOUVA, OBEC ČUČICE – ZAKOUPENÍ MOBILNÍHO 

VYBAVENÍ PRO SPOLEČENSKÉ AKCE Z PŘÍSPĚVKU NADACE ČEZ 

 

Tajemník stručně informoval o plnění smlouvy s Nadací ČEZ v projektu „Podpora 

společenského života, vzdělávání a vybavení v obcích Mikroregionu Ivančicko“. Konstatoval, 

že obec Čučice využila nadační příspěvek pro rok 2018 na zakoupení mobilního vybavení pro 

společenské akce, čímž je přívěs za osobní automobil k přepravě již dříve pořízeného majetku 

na akce a zpět. Pořizovací cena přívěsu přesahuje 52.000,- Kč, čímž se přívěs dostává do 

hmotného majetku obce. Aby bylo splněno účetní vyrovnání pořízeného majetku je nutné 

uzavřít s obcí Čučice darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši schváleného 

nadačního příspěvku, což činí 28.000,- Kč na obec. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 14 

VH schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 28.000,- Kč obci 

Čučice na zakoupení mobilního vybavení pro společenské akce v rámci realizace projektu 

„Podpora společenského života, vzdělávání a vybavení v obcích Mikroregionu Ivančicko“ 

z příspěvku Nadace ČEZ. 

 

 

15. ZŘÍZENÍ PRACOVNÍ POZICE – TECHNICKÝ PRACOVNÍK 

MIKROREGIONU IVANČICKO 
 

Tajemník představil návrh na zřízení pracovní pozice Technický pracovník Mikroregionu 

Ivančicko na částečný úvazek (DPP nebo DPČ). Tento pracovník by pro Mikroregion 

Ivančicko a členské obce zajišťoval služby, které tu prozatím chybí, resp. musejí si je nyní obce 

zajišťovat prostřednictvím svých pracovníků. Jde o to, že Mikroregion Ivančicko má 

nakoupený majetek – techniku, která není doposud optimálně využívána, protože v některých 

obcích chybí pracovníci a tam kde jsou, zase mají takové vytížení, že nemají možnost zajišťovat 

služby pro jiné obce. Proto tajemník přichází s tímto návrhem řešení, které by mohlo i do 

budoucna přispět k podpoře další existence Mikroregionu.   

Náplní práce technického pracovníka by mohlo být: 

·          Zajišťování kompletního provozu zařízení INFRASET – tzn. zcela samostatně  

provádět dle požadavku obcí opravy komunikací, včetně dopravy zařízení a 

provedených požadovaných oprav. 

·          Práce se štěpkovačem – doprava, provedení štěpkování dle požadavku. 
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·          Převážení slunečníků, skákacího hradu dle požadavku obcí – dohled nad stavem 

majetku.  

·          Výpomoc obcím dle potřeby, tam kde například v sezóně chybí pracovník (např. 

sečení trávy, příp. zimní údržba). 

·          Na zvážení je případně z dotací v roce 2019 dokoupit další potřebnou techniku, 

např. křovinořez apod. 

V praxi by to fungovalo tak, že by tento člověk pracoval jen na základě potřeb a poptávky obcí. 

Tzn. pokud nebudou požadavky ze strany obcí, nebude jeho existence nikoho nic stát. 

Když nebude práce, nebude mít žádnou odměnu. Pokud si obce objednají něco od 

Mikroregionu, bylo by jim to následně vyfakturováno na základě schváleného sazebníku, který 

by měl pouze pokrýt mzdové výdaje, cestovné na tohoto člověka a amortizaci majetku. Tento 

člověk by měl i vlastní dopravní prostředky, tzn. nemuseli bychom již jako doposud kolikrát 

komplikovaně řešit otázky dopravy. Například převážení slunečníků a skákacího hradu by mohl 

mít kompletně na starosti, protože konečně bychom měli nad majetkem přehled, prováděl by 

drobnou potřebnou údržbu a evidoval využití. 

Starostka obce Ketkovice paní MVDr. Šárka Matoušková vznesla dotaz, k čemu je možné výše 

uvedený INFRASET využívat. Toto jí bylo ve stručnosti vysvětleno a Jitka Živná, specialista 

pro rozvoj mikroregionu přislíbila zaslání podrobných informací e-mailem jí i ostatním 

zástupcům obcí včetně seznamu veškerého majetku, který je možno obcemi využívat. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 15 

VH schvaluje zřízení nové pracovní pozice – Technický pracovník Mikroregionu 

Ivančicko formou uzavření dohody o provedení práce s vybraným pracovníkem.  

 

Valná hromada uložila správnímu výboru v součinnosti s Centrem společných služeb: 

- stanovit a schválit přesné vymezení náplně pracovních činností v návaznosti 

na zjištěné požadavky obcí a potřeby Mikroregionu Ivančicko; 

- navrhnout a schválit jednotný sazebník úkonů a ceník úhrad; 

- formou schválení vnitřní organizační směrnice nastavit systém fungování 

technického pracovníka a poskytování jeho služeb pro obce;  

- schválit výběr vhodného kandidáta, uzavřít dohodu o provedení práce; 

- zajistit pro pracovníka potřebné ochranné pracovní pomůcky, základní 

technické vybavení, příp. navrhnout požadavky na pořízení potřebné 

techniky v rámci budoucích projektů MR Ivančicko; 

- nejpozději do 1.4.2019 zahájit poskytování služeb technického pracovníka. 

Splnění těchto úkolů bude předloženo na únorovém zasedání VH k dalšímu projednání a 

případnému schválení. 
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16. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 11/2018 

 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 11/2018, 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 13 0 0 

 

Usnesení č. 16 

VH schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2018, které je přílohou zápisu. 

 

 

17. DELEGACE PRAVOMOCÍ NA SPRÁVNÍ VÝBOR 

 

Vzhledem k tomu, že došlo k obměně valné hromady i správního výboru, tajemník valnou 

hromadu požádal o rozhodnutí delegace pravomocí na správní výbor v novém volebním období 

2018 - 2022 projednávat, schvalovat a provádět rozpočtová opatření. V tomto bodě byla 

otevřena diskuse na téma omezení pravomocí ve schvalování pouze do určité výše finančních 

prostředků. Tajemník uvedl, že platné stanovy vymezují, že správní výbor může rozhodovat o 

nakládání s prostředky svazku pouze do výše 500 tis. Kč, nad tuto výši rozhoduje valná 

hromada. Tudíž je na rozhodnutí valné hromady, zda bude chtít také tuto pravomoc správního 

výboru omezovat, jinak není nutné limity stanovovat, pokud není jiný záměr/návrh. 

K uvedenému neměl nikdo jiný návrh, v diskuzi se členové valné hromady dohodli, že 

pravomoc bude delegována bez omezení. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 13 0 0 

 

Usnesení č. 17 

VH deleguje na správní výbor pravomoc v období 2018-2022 projednávat, schvalovat a 

provádět rozpočtová opatření. 

 

 

18. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

 Ing. Svatopluk Staněk – informoval, na základě telefonického rozhovoru se SFDI, že 

ZVA z projektu Cyklostezka Oslavany – Ivančice byla fondem již překontrolována a 

předána řediteli k podpisu. Do konce roku 2018 bude snad ZVA hotové a doručené ze 

Státního fondu dopravní infrastrukturu na Mikroregion.  

 

 Dále informoval o uzavření krajské silnice v Oslavanech z důvodu oprav kanalizace 

(splašková, dešťová,…). Z důvodu dlouhé a časově náročné oficiální objízdné trasy pro 

osobní a nákladní auta byla pro autobusy a IZS dojednána kratší objízdná trasa přes les 

Milošov a cyklostezku Oslavany-Ketkovice. Podrobnější informace budou poskytnuty 

přes CSS.  

 

 Starostka obce Senorady – vznesla dotaz, zda někdo nemá kontakt na mobilní prodejnu 

potravin. Před týdnem jim soukromý prodejce ze dne na den uzavřel jedinou prodejnu 
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v obci a obec v současné době bohužel nevlastní ani žádné vlastní vhodné prostory, 

které by využila ke zřízení obecní prodejny. Bohužel nikdo z přítomných žádné vhodné 

řešení nenašel, starostce bylo pouze doporučeno intenzivně vyjednávat o pronájmu již 

zařízených prostor od soukromníka obci a jeho následného využití. 

 

 Ing. Jan Trecha vznesl dotaz, zda proběhly nějaké kroky a jednání k rozšíření členských 

obcí Mikroregionu. Tajemník konstatoval, že v rámci ORP zbývají obce Pravlov a 

Trboušany. V plánu je, že tajemník a pověřenec po Novém roce zajedou do těchto obcí 

na jednání o případném přistoupení těchto obcí do Mikroregionu Ivančicko. 

 

Nová předsedkyně správního výboru Mgr. Jana Heřmanová konstatovala, že všechny návrhy 

usnesení členové valné hromady obdrželi v písemné formě, byly průběžně čteny a zároveň o 

nich bylo i průběžně hlasováno. Zeptala se, zda má někdo z přítomných připomínky. Vzhledem 

k tomu, že žádné připomínky ani další návrhy nebyly, bylo tímto usnesení přijato. 

 

 

19. ZÁVĚR 

 

Závěrem nová předsedkyně svazku poděkovala přítomným za účast, popřála všem krásné a 

pohodové svátky v přítomnosti jim blízkých a poté 71. valnou hromadu v 18.00 hod. ukončila. 

 

V Ivančicích dne 18. prosince 2018  

 

 

 

 

 

Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 
předseda správního výboru svazku 

 

 

 

 

 

Ing. Svatopluk S T A N Ě K  Ing. Jan T R E CH A 

ověřovatel  ověřovatel 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Živná 
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V Ý P I S  U S N E S E N Í  

ze 71. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 
MIKROREGION IVANČICKO 

 

71. zasedání valné hromady se konalo dne 18. prosince 2018 v Ivančicích (v budově SVČ Ivančice) 

a zúčastnilo se jej 13 zástupců členských obcí svazku – dle prezenční listiny, která je nedílnou 

součástí zápisu. 

 
Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko: 

 

1) Schválila program zasedání. Ověřovateli zápisu jmenuje: 1) Ing. Svatopluka Staňka, 2) Ing. Jana 

Trechu. 

2) A) Vzala na vědomí informace ze Setkání starostů DSO v rámci projektu „Posilování 

administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb (CSS)“ 

a zprávu o činnosti CSS.  

B) Na základě informačního dopisu od Svazu měst a obcí ČR ze dne 11.12.2018 schválila  

vyjádření zájmu pokračování v projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce – CSS“ v období 1.7.2019 – 31.12.2019. 

3) Vzala na vědomí Zprávu kontrolního výboru ze dne 30.7.2018 za provedenou kontrolu činnosti 

a hospodaření DSO v 1. pololetí 2018. 

4) A) Schválila volební a návrhovou komisi ve složení: 1) Ing. Svatopluk Staněk 2) Zdeněk Kališ 

3) Miloš Dostalý. 

B) Schválila provedení voleb orgánů dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko 

veřejným hlasováním – aklamací. 

C) Zvolila předsedu správního výboru: Mgr. Janu Heřmanovou, 1. místopředsedu: Ing. 

Svatopluka Staňka, 2. místopředsedu: Ing. Jana Trechu, další dva členy správního výboru: Ing. 

Petra Koťaru, Mgr. Naděždu Chajmovou. 

D) Zvolila členy kontrolního výboru: 1) Zdeňka Kališe 2) Miloše Dostalého 3) Mgr. Josefa 

Bendu. 

E) Jmenovala tajemníka dobrovolného svazku obcí: Ing. Bohumila Smutného. 

5) Pověřila předsedkyni správního výboru Mgr. Janu Heřmanovou zastupováním Mikroregionu 

Ivančicko v MAS Brána Brněnska, z.s. 

6) V souladu se stanovami DSO zřídila poradní orgán valné hromady – cyklokoordinační komisi, 

jmenovala předsedu: Mgr. Miloše Musila a další 4 členy komise: Ing. Svatopluk Staněk, Ing. 

Kamil Ferda, David Hrbáček, Jaroslav Sojka. 

7) Schválila řádný členský příspěvek na rok 2019 ve výši 30,- Kč na občana a stanovuje termín 

úhrady nejpozději do 31.3.2019. 

8) Schválila členský příspěvek pro obce využívajícího společného pověřence GDPR (Biskoupky, 

Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, 

Nová Ves, Nové Bránice a Senorady) na rok 2019 ve výši 18.000,- Kč na obec a stanovuje termín 

úhrady nejpozději do 31.3.2019. 

9) Schválila rozpočet Mikroregionu na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2020-2022 dle 

předloženého návrhu. 

10) A) Schválila vzor smlouvy o zřízení pověřence ochrany osobních údajů od 1.1.2019, která bude 

uzavřena s příspěvkovými organizacemi města Ivančice: Školní jídelna Ivančice, Městské lesy 

Ivančice, Penzion pro důchodce, Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Základní a mateřská 

škola Ivančice-Němčice, Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, Mateřská škola Chřestová 

Ivančice, Mateřská škola Na Úvoze Ivančice, Kulturní a informační centrum Ivančice, Technické 

služby Ivančice. 
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B) Schválila vzor smlouvy o zřízení pověřence ochrany osobních údajů od 1.1.2019, která bude 

uzavřena se spolky: i-kompas, z.s., O děti postaráno, z.s. 

11) Schválila dodatky ke smlouvám o zřízení pověřence ochrany osobních údajů (uzavřenými 

10.4.2018) s platností od 1.1.2019 s příspěvkovými organizacemi členských obcí Mikroregionu 

Ivančicko: MŠ Čučice, MŠ Dolní Kounice, ZŠ a MŠ Ketkovice, MŠ Mělčany, ZŠ a MŠ 

Moravské Bránice, MŠ Němčičky, ZŠ a MŠ Nová Ves, ZŠ a MŠ Nové Bránice. 

12) Schválila Dodatek č. 1 k pracovní smlouvě ze dne 10.4.2018 – specialista/pověřenec pro ochranu 

osobních údajů, kterým se mění výše mzdy zaměstnance od 1.1.2019. 

13) Schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace 

"Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice - I. etapa" 

s firmou Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČ: 64313743. 

14) Schválila darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 28.000,- Kč obci Čučice na 

zakoupení mobilního vybavení pro společenské akce v rámci realizace projektu „Podpora 

společenského života, vzdělávání a vybavení v obcích Mikroregionu Ivančicko“ z příspěvku 

Nadace ČEZ. 

15) Schválila zřízení nové pracovní pozice – Technický pracovník Mikroregionu Ivančicko formou 

uzavření dohody o provedení práce s vybraným pracovníkem.  

Valná hromada uložila správnímu výboru v součinnosti s Centrem společných služeb: 

- stanovit a schválit přesné vymezení náplně pracovních činností v návaznosti na zjištěné 

požadavky obcí a potřeby Mikroregionu Ivančicko; 

- navrhnout a schválit jednotný sazebník úkonů a ceník úhrad; 

- formou schválení vnitřní organizační směrnice nastavit systém fungování technického 

pracovníka a poskytování jeho služeb pro obce;  

- schválit výběr vhodného kandidáta, uzavřít dohodu o pracovní činnosti; 

- zajistit pro pracovníka potřebné ochranné pracovní pomůcky, základní technické 

vybavení, příp. navrhnout požadavky na pořízení potřebné techniky v rámci budoucích 

projektů MR Ivančicko; 

- nejpozději do 1.4.2019 zahájit poskytování služeb technického pracovníka. 

16) Schválila rozpočtové opatření č. 11/2018, které je přílohou zápisu. 

17) Delegovala na správní výbor pravomoc v období 2018-2022 projednávat, schvalovat a 

provádět rozpočtová opatření. 

 

V Ivančicích dne 18.12.2018 

 

 

 

 

Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 

předseda správního výboru svazku 

 

Ověřili: 

 

 

………………………………………                  ………………………………………… 

     Ing. Svatopluk Staněk     Ing. Jan Trecha 


