
ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konané dne 2. února 2021 (úterý) v 16.00 hod. 

budově SVČ Ivančice – 1. patro, zasedací místnost, Zemědělská ul. 2  

(vchod z přední části budovy) 

 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

 

1) Zahájení 

2) Schválení podání žádosti o dotaci – Podpora udržování čistoty cyklistických 

komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 

2021 

3) Uzavření pojistné smlouvy na cyklostezku Oslavany-Ivančice 

4) Rozpočtové opatření č. 1/2021 

5) Různé  

6) Ukončení  

 

 

1. Zahájení 

Schůzi zahájila předsedkyně správního výboru Mgr. Jana Heřmanová. Poté přečetla 

připravovaný program jednání. K navrženému programu neměl nikdo žádné návrhy ani 

připomínky, a proto předsedkyně nechala hlasovat o schválení návrhu programu. 

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání. 

 

2. Schválení podání žádosti o dotaci – Podpora udržování čistoty cyklistických 

komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2021 

Tajemník svazku informoval, že také letos má MRI možnost čerpat dotaci z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na údržbu cyklostezky Oslavany-Ivančice. Města Ivančice a 

Oslavany s využitím této dotace souhlasí. Maximální výše dotace je 70.000 Kč, výše 

spoluúčasti je 30.000 Kč. Žádost musí být podána do konce února. Tajemník seznámil SV 

s návrhem rozpočtu akce a strukturou výdajů. Nikdo k uvedenému neměl výhrady. 

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Jihomoravského kraje „Podpora 

udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v 



Jihomoravském kraji v roce 2021“ na projekt "Udržování čistoty cyklostezky Oslavany-

Ivančice". Celková výše rozpočtu projektu 100 tis. Kč, z vlastních zdrojů Mikroregionu 

hrazeno 30.000 Kč. 

 

3. Uzavření pojistné smlouvy na cyklostezku Oslavany-Ivančice 

Tajemník svazku informoval, že místopředseda správního výboru Ing. Staněk vyjednal 

návrh nové pojistné smlouvy na cyklostezku Oslavany-Ivančice. Ta původní končí 

28.02.2021. Dle nového návrhu je rozsah pojištění stejný, výše pojistného činí 21.990 Kč 

za jeden pojistný rok (v původní smlouvě výše pojistného činila 21.984 Kč). Tyto výdaje 

MRI bude následně fakturovat městům Ivančice a Oslavany. Pojištění cyklostezky je 

povinností alespoň do ukončení doby udržitelnosti. Průzkumem trhu bylo ověřeno 

(telefonické oslovení dalších pojišťovacích firem), že uvedená nabídka pojištění je pro 

Mikroregion výhodná jak z hlediska ceny, tak z hlediska nabídky pojišťovacích služeb. 

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje pojistnou smlouvu č. 8603541168 s pojistitelem Kooperativa pojišťovna, 

a.s., Vienna Insurance Group (IČ 47116617) prostřednictvím pojišťovacího makléře 

Petrisk International. a.s. na pojištění majetku – cyklostezky Oslavany-Ivančice. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 1/2021, které se 

týká úprav položek schváleného rozpočtu MR Ivančicko o částky uvedené v příloze zápisu.  

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 4 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/ 2021, které je přílohou zápisu. 

 

5. Různé 

V bodě různé nebyly vzneseny žádné připomínky, podněty ani dotazy. 

 

6. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 16.50 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 02.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


