Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČ: 71187081

ZÁPIS
SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU
MR IVANČICKO
konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod.
v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice
Přítomní členové správního výboru:
Naděžda Chajmová, Miloš Musil, Rostislav Štork, Jan Trecha
Omluveni:
Radka Formánková
Hosté:

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Centra společných služeb


Vyhodnocení akce „Festival Mikroregionu Ivančicko“

3. Obnova cyklotras Jihozápadního Brněnska – dotace JMK
4. Kalendáře 2017 – zadání zakázky
5. Smlouva o poskytnutí Nadačního příspěvku EDU 82_16
6. Smlouva o auditu nadačního příspěvku
7. Kompostéry pro občany MR Ivančicko – smlouva o dílo se zpracovatelem
žádosti o dotaci
8. Regiontour 2017
9. Rozpočtové opatření č. 5/2016
10. Různé
11. Ukončení
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1. Zahájení
Schůzi zahájil předseda správního výboru Rostislav Štork. Vzhledem k tomu, že nikdo
neměl žádné návrhy ani připomínky k programu, nechal hlasovat o schválení návrhu
programu:
Usnesení č. 1
SV schvaluje program zasedání.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato.
2. Zpráva o činnosti Centra společných služeb
Informace prezentoval tajemník/manažer svazku. Tajemník poděkoval SV za spolupráci a
účast na Festivalu Mikroregionu. Zrekapituloval dosavadní činnost CSS a nastínil další
plány a cíle, jako je zorganizování společného setkání kulturní center MR Ivančicko,
zapojení a propagace mikroregionu na kulturních či společenských akcích mikroregionu či
podílení se na těchto akcích formou pomoci při organizaci a propagaci.
Usnesení č. 2
SV bere na vědomí zprávu o činnosti Centra společných služeb za měsíc září 2016.


Vyhodnocení akce „Festival Mikroregionu Ivančicko“

Tajemník/manažer svazku informoval SV o organizaci a průběhu proběhlé akce Festival
Mikroregionu. Vzhledem ke vzniku CSS a jeho působení v MRI tajemník navrhl, aby
organizace příštího Festivalu MR byla již v hlavní kompetenci CSS, organizací letošního
ročníku bylo pověřeno SVČ Ivančice. Dále informoval o celkových finančních nákladech
za realizaci a organizaci festivalu. Následovala diskuze o proběhlé akci a možném termínu,
místě, propagaci a celkové podobě příštích ročníků Festivalu MR.
SV bere na vědomí celkovou výši skutečných výdajů za realizaci a organizaci akce
Festival Mikroregionu.
3. Obnova cyklotras Jihozápadního Brněnska – dotace JMK
Tajemník/manažer svazku informoval SV o tom, že podal žádost o dotaci z rozpočtu JMK
ve snaze získat zbývající prostředky pro dokončení projektu „Cyklotrasy Jihozápadního
Brněnska – obnova dopravního značení, mobiliáře a infotabulí“ ve výši 93.641 Kč. Původně
měl být celý projekt hrazen ze získaného příspěvku Nadace ČEZ, avšak v průběhu realizace
projektu se ukázalo, že vzhledem k poškození a stavu značení cyklotras tyto prostředky
nepokryjí všechny náklady projektu. Manažer informoval, že z JMK již přišlo oznámení o
schválení této dotace a nyní se čeká na zaslání návrhu smlouvy.
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Usnesení č. 3
SV schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK (Individuální dotace – Odbor kancelář
hejtmana) pro projekt Cyklotrasy Jihozápadního Brněnska – obnova dopravního
značení, mobiliáře a infotabulí v požadované výši 93.641 Kč a použití těchto dotačních
prostředků ke spolufinancování výdajů projektu podpořeného příspěvkem Nadace ČEZ.
SV schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato.
4. Kalendáře 2017 – zadání zakázky
Tajemník/manažer svazku informoval SV o provedené výzvě firmy ANNAPURNA s.r.o.,
Ivančice k podání nabídky ke zhotovení Kalendářů MR Ivančicko pro rok 2017 o objemu
cca 2.000 ks kalendářů. Firma přišla s nabídkou 30,20 Kč vč. DPH/ks. Vzhledem
k nabídnuté ceně a předešlým zkušenostem s firmou manažer doporučil nabídku přijmout.
Dále manažer SV seznámil s časovým harmonogramem pro přípravu kalendáře a jeho tisku,
který připadne pravděpodobně na začátek prosince.
Usnesení č. 4
SV, v souladu s vnitřní organizační směrnicí č. 1/2013 upravující zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací,
služeb a dodávek, ve znění pozdějších dodatků, schvaluje na základě provedené výzvy
uchazeče k podání nabídky, zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Kalendáře MR
Ivančicko 2017“ firmě ANNAPURNA s.r.o., Za Ústavem 31, 664 91 Ivančice za cenu
24,95 Kč bez. DPH/ks (30,20 Kč vč. DPH/ks). Předpokládaná objednávka cca 2.000 ks.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato.
5. Smlouva o poskytnutí Nadačního příspěvku EDU 82_16
Informace prezentoval tajemník/manažer svazku. Manažer /tajemník/ svazku seznámil
správní výbor s obsahem smlouvy (č. EDU 82_16) o poskytnutí nadačních příspěvků od
Nadace ČEZ pro projekt „Rok Mikroregionu“. Seznámil SV s pravidly čerpání a následného
vyúčtování příspěvku. Uvedená smlouva byla též rozeslána elektronicky členům správního
výboru k prostudování. Nikdo neměl žádné připomínky.
Usnesení č. 5
SV schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU 82_16.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato.
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6. Smlouva o auditu nadačního příspěvku
Tajemník/manažer svazku seznámil SV s návrhem smlouvy na auditorskou činnost ve věci
čerpání dotace z Nadace ČEZ. Návrh smlouvy byl taktéž rozeslán před konáním SV
elektronicky všem členům SV. Nikdo ke smlouvě neměl žádné připomínky.
Usnesení č. 6
SV schvaluje návrh smlouvy na auditorskou činnost týkající se čerpání finančních
prostředků poskytnutých na základě smluv o poskytnutí nadačního příspěvku s Nadací
ČEZ, auditor Ing. Zděnek Jaroš, IČ: 63429071, cena 8.470 Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato.
7. Kompostéry pro občany MR Ivančicko – smlouva o dílo se zpracovatelem žádosti o
dotaci
Tajemník/manažer svazku seznámil SV s obsahem smlouvy o dílo na provedení projektové
žádosti o dotaci, vstupní analýzy a monitoringu projektu „Kompostéry pro občany MR
Ivančicko s firmou PIONS s.r.o., která byla pro tento účel schválena valnou hromadou č.
61. Smlouva byla rozeslána elektronicky členům SV. Nikdo neměl žádné připomínky.
Usnesení č. 7
SV, na základě přidělení veřejné zakázky malého rozsahu (zasedání valné hromady č. 61)
firmě PIONS s.r.o., Palackého třída 186, 612 00 Brno, IČ: 29250331, schvaluje smlouvu
o dílo č. SD/16/41 na provedení projektové žádosti o dotaci do programu OPŽP –
Specifický cíl: 3.1. – Prevence vzniku odpadů včetně vstupní analýzy produkce odpadu,
monitoringu projektu po dobu udržitelnosti projektu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato.

8. Regiontour 2017
Tajemník/manažer informoval o plánu příprav expozice mikroregionu na mezinárodním
veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2017 a proběhlé informativní schůzce o možných
podobách expozice s Ing. Janem Příhodou z reklamní agentury GONG, se kterým se
spolupracovalo v předešlých ročnících veletrhu. Dále tajemník informoval o rozpočtu akce
a modelu financování.
Usnesení č. 8
SV schvaluje vyzvat uchazeče, firmu Ing. Jan Příhoda, reklamní agentura GONG,
Botanická 52, 602 00 Brno, IČ: 44071990 k podání nabídky a návrhu smlouvy o dílo
nejpozději do 11.11.2016. Nabídková cena za realizaci expozice nesmí převýšit celkovou
částku 100.000 Kč vč. DPH.
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9. Rozpočtové opatření č. 5/2016
Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 1/2016, které se týká
úprav položek schváleného rozpočtu MR Ivančicko o částky uvedené v příloze zápisu.
Usnesení č. 9
SV projednal a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 dle předloženého návrhu, který
je přílohou zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato.
10. Různé
Tajemník/manažer informoval SV, že i nadále pokračuje v oslovování vhodných kandidátů
na pozici účetní Mikroregionu Ivančicko, neboť stávající ekonomka mikroregionu ukončuje
k 31.12.2016 svůj pracovní poměr. Zároveň s tím požádal SV o spolupráci při hledání
vhodného kandidáta.
Dále tajemník otevřel otázku blížícího se konce členství obce Neslovice v Mikroregionu
Ivančicko (výpovědní lhůta trvá do 31.12.2016) obce Neslovice a s tím spojené formální
náležitosti.
V bodě „Různé“ neměl nikdo nic dalšího k projednání.
11. Ukončení
Schůze SV byla ukončena v 18:30 hod.

V Ivančicích dne 26.09.2016

Zapsal:

Ověřil:

Ing. Bohumil Smutný
tajemník

Rostislav Štork
předseda správního výboru
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