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1. Č innost 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, 

- zajištění úkonů souvisejících s ochranou osobních údajů a poskytování výkonu 

pověřence ochrany osobních údajů dle obecného nařízení GDPR, 

- svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že 

jejím účelem je podpora hlavní činnosti anebo hospodárné využívání majetku svazku. 

 

Orgány svazku jsou: 

1. valná hromada 

2. správní výbor (předseda, 2 místopředsedové, 2 další členové správního výboru) 

3. kontrolní výbor svazku 

4. tajemník svazku 
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Členství v jiných organizacích: 

 

Mikroregion Ivančicko je členem místní akční skupiny „Brána Brněnska“ 

 

2. Plně ní  rozpoč tu 
 

Během roku 2018 bylo provedeno 11 rozpočtových opatření, která byla schválená valnou 

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

jednotlivými položkami, navýšení projektu dle smlouvy o vzájemné spolupráci s SMOČR, 

projektů, které Mikroregion v roce 2018 realizoval z Jihomoravského kraje případně 

z Nadace ČEZ a splácení dluhu ze zpronevěry. 

 

Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2018 

 

Transfer od obcí 1 036 719,00 Spotřeba materiálu 29 300,00 

Dotace OPŽP  1 927 409,00 Opravy 191 138,83 

Nadace ČEZ – podpora 

společenského života v ob-

cích 

450 000,00 Náklady na prodané 

zboží 

73 260,00 

SMOČR – meziobecní 

spolupráce 

1 180 379,00 Ostatní služby 638 722,70 

Rozpouštění transferů a 

časové rozlišení dotací 

758 068,18 Mzdy 1 227 916,00 

Příjmy z prodeje zboží 73 260,00 Ostatní zákonné odvody 395 228,00 

Příjmy z prodeje služeb 96 982,00 Pojištění         2 149,00 

JmK- rozvoj cestovního 

ruchu 

250 000,00 Odpisy 710 081,71 

JmK – údržba Cyklostezky 68 600,00 Ostatní náklady 88 559,10 

JmK – Festival Mikroregi-

onu 

42 000,00 Daň silniční 1 217,00 

Příspěvek  na GDPR 109 584,00 Náklady z dlouhodobého 

drobného majetku 

2 419 469,00 

  Příspěvky obcím 337 465,00 

  Daň z příjmu za rok 2017 0,00 

Příjmy celkem 5 993 001,18 Výdaje celkem 6 114 506,34 

Výsledek hospodaření za rok 2018 - 121 505,16 
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Závazky a pohledávky 

 

Pohledávky z obchodních vztahů 66 472,00 

Závazky z obchodních vztahů 29 040,00 

 

 

Běžný účet 

Stav základního běžného účtu k 1. 1. 2018 2 422 472,18 

Stav základního běžného účtu k 31. 12. 2018 2 390 345,82 

 

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

 

3. Pr ijatě  dotačě 
 

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. V roce 2017 byl tento projekt navýšen o 907 680,- Kč, v rámci projektu 

obdržel Mikroregion Ivančicko v roce 2017 celkem 949 028,- Kč a výdaje z tohoto projektu 

byly v celkové výši 922 006,- Kč. V roce 2018 došlo opět k navýšení celkové částky 

projektu, a to o 248 880,- Kč. Mikroregion Ivančicko obdržel finanční prostředky z tohoto 

projektu v roce 2018 ve výši 1 196 043,- Kč a výdaje tohoto projektu byly v celkové výši 

1 266 703,- Kč. 

Od Jihomoravského kraje v roce 2018 dobrovolný svazek obcí obdržel několik dotací 

1. projekt „Festival Mikroregionu Ivančicko“ – dotace ve výši 42 000,- Kč, dotace byla po-

skytnuta jako  neinvestiční. Dotace byla využita v částce 42 000,- Kč . 

 

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

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

 

3. Projekt „Dokumentace pro územní rozhodnutí cyklostezky Ivančice – Dolní Kounice, 

úsek Moravské Bránice – Dolní Kounice“ – dotace byla poskytnuta jako investiční, a to 

ve výši 250 000,- Kč, byla využita v celkové výši 575 268,- Kč, zařazena do pořízení ma-

jetku svazku. 
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4. Projekt „ Obnova a doplnění turistických informačních tabulí v obcích Mikroregionu 

Ivančicko“ – dotace byla poskytnuta jako neinvestiční ve výši 250 000,- Kč a byla využita 

v plné výši na úhradu faktury ve výši 254 000,- Kč. 

5. Mikroregion dále obdržel dotace z Nadace ČEZ, a to: 

-    Podpora společenského života v obcích Mikroregionu   450 000,- Kč 

     (neinvestiční dotace – využita ve výši 437 000,- Kč, další čerpání převedeno do roku 2019) 

 

6. Dotace z OPŽP na pořízení kompostérů a štěpkovače pro obce Mikroregionu Ivančicko, 

která byla schválena v roce 2017, byla čerpána až v roce 2018, a to následovně: 

- Investiční dotace ve výši 314 515,30 Kč na pořízení štěpkovače – zakoupen drtič NE-

GRI a zařazen do majetku svazku 

- Neinvestiční dotace ve výši 1 927 409,- Kč na pořízení kompostérů – zakoupeny kom-

postéry a předány do užívání občanům v obcích svazku. 

 

7. Mikroregion Ivančicko v roce 2018 nečerpal žádné prostředky, které by byly poskytnuty 

na řešení následků živelných katastrof. 

 

4.       Poskytnutě  něinvěstič ní  transfěry 
 

V roce 2018 Mikroregion Ivančicko neposkytnul žádné jiné organizaci neinvestiční 

transfer. 

5.  Hospodar ění  s majětkěm 
 

K 31. 12. 2018 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 1 115 153,90 

028 – DDHM 3 857 979,20 

029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 401 994,00 

042 – Nedokončené investice 683 971,10 

112 – Materiál na skladě 0,00 

231 – Základní běžný účet 2 390 720,92 

261 -  Peníze v pokladně 282,00 

Majetek celkem 26 118 963, 36 
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V průběhu roku 2018 se podařilo za pomoci exekutora snížit dluh, který v roce 2011 vznikl 

zpronevěrou. Byla vymožena částka pouze ve výši 13 432,25 Kč. Dlužná částka tedy k 31. 

12. 2018 byla ve výši 285 992,10 Kč.  

 

6.     Pověřenec GDPR 

V roce 2018 vznikl zaměstnanecký poměr pověřence GDPR na 1,0 úvazek, kdy 0,4 

úvazku je hrazeno z příspěvku SMOČR a 0,6 úvazek hrazen z vlastních zdrojů.  Tyto 

vlastní zdroje získal svazek Mikroregion Ivančicko z uzavřených smluv o poskytování 

služeb GDPR organizacím v obcích svazku. 

 

7.      Pr ězkouma ní  hospodar ění  svazku 
 

Průběžné přezkoumání proběhlo  1. listopadu, závěrečné pak dne 14. května 2019. 

Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních 

samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí ( dále jen o přezkoumání hospodaření) 

 

A .  V ý s l e d e k  d í l č í h o  p ř e z k o u m á n í  

Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

B .  P l n ě n í  o p r a t ř e n í  k  o d s t r a n ě n í  n e d o s t a t k ů  z j i š t ě n ý c h  

 

I.  při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky 

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto 

nedostatky byly již napraveny. 

 

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání 

Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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C.  Závěr 

I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Ivančicko za rok 2018 

N e b y l y  z j i š t ě n y  ch y b y   a   n e d o s t a t k y 

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

nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí 

v budoucnu: 

-Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by 

mohla mít negativní dopad na hospodaření obcí v budoucnu. 

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí………………………………….. 9,72% 

b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí……………………………………… 2,74% 

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

IV. Ověření poměru dluhu svazku k průměru jeho příjmů za poslední 4 

rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícícho rozpočtovou 

odpovědnost: 

     Ve smyslu ust. § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se 

uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí. 

8. Informačě o zvěr ějně ní  na intěrnětu a moz nosti nahlě dnutí  do 

listinně  podoby 
 

Návrh závěrečného účtu lze najít v plném znění na webových stránkách Mikroregionu 

Ivančicko www.ivancicko.com v sekci Úřední dokumenty, dále na elektronických 

úředních deskách jednotlivých členských obcí. V listinné podobě lze nahlédnout 

v kanceláři ekonomky svazku – Magdalena Procházková, Krumlovská 1430/30, 664 91 

Ivančice. 

 

V Ivančicích dne  20.5.2019 

 

Zpracovala: Magdalena Procházková, účetní 

 

Mgr. Jana Heřmanová, předseda Mikroregionu Ivančicko 

http://www.ivancicko.com/

