
ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konané dne 2. června 2021 (středa) v 17.00 hod. 

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

(vchod z přední části budovy) 

 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

 

1) Zahájení 

2) Změna účetních produktů a koordinačního distributora GORDIC 

3) Rozpočtové opatření č. 4/2021 

4) Různé  

5) 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. Změna účetních produktů a koordinačního distributora GORDIC 

Tajemník informoval ohledně dokončování převodu účetního programu od bývalé účetní 

k současnému účetnímu. Převod účetního programu bohužel trvá déle, než se 

předpokládalo, nejzazší termín stanovený firmou Gordic je 8. 6. 2021. Důvodem je mimo 

jiné zjištěná skutečnost, že Mikroregion Ivančicko od svého vzniku využívá produkty 

distributora firmy Gordic - HAIDA s.r.o. z Nového Boru. Účetní řešil převod programů 

s pobočkou Gordic v Brně. Doporučení pana účetního po konzultaci s firmou Gordic je 

provést změnu pro naše potřeby na vhodnější účetní produkty firmy Gordic a změnit 

koordinačního distributora na Gordic - pobočka Brno, do jehož územní působnosti náležíme 

a z hlediska technické podpory je nám blíže, než pracovníci firmy Gordic z Nového Boru. 

Účetní data budou bez problémů převedena do nového produktu, problém může nastat u 

mzdových dat, která bude možná nutné znovu vložit. Při pořízení nových produktů dojde 

k odpočtu cen od původních produktů a dalším slevám jako již stávajícímu zákazníkovi a 

předpokládaná cena celého převodu, tj. licence včetně prací je max. 17.000,- Kč. Pravidelné 

udržovací poplatky by dle sdělení zástupce firmy Gordic – pobočka Brno, měly zůstat 

v obdobné výši. 

 

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

 

Usnesení č.2 

SV schvaluje změnu stávajícího distributora a typu licencí účetních produktů firmy 

Gordic s.r.o. od koordinačního distributora Haida Nový Bor, produkty: Finanční okruhy, 

Mzdy a personalistika na koordinačního distributora produkty Gordic - pobočka Brno, 

produkty: Účetnictví a rozpočet a Práce a mzdy. Schvaluje výdaje spojené s převodem 

(licence, práce) max. 17.000,- Kč.  

 

3. Rozpočtové opatření č. 4/2021 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 4/2021, 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. 2 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021, které je přílohou zápisu. 

 

 



4. Různé 

Tajemník informoval, že starosta Nových Bránic upozornil, že při posledním použití starého 

skákacího hradu zjistil potíže s ventilátorem, který při počátečním nafukování vykazuje 

nízký výkon. Jakmile hrad nafoukne, tak ho prozatím dofukovat vystačí, přesto byl ale z 

důvodu bezpečnosti jeho provoz pozastaven a dalším zájemcům se nepůjčuje. Oprava 

možná není, protože kryt motoru je napevno upevněn nýty a nelze se do něj dostat bez 

poškození. Problém pravděpodobně nevznikl neodborným zacházením nebo poškozením, 

ale opotřebením ventilátoru, který je starý cca 10 let. Od výrobce máme informaci, že 

oprava ventilátoru se neprovádí a je nutné zakoupit nový, jehož cena je 6.000 Kč bez DPH. 

Tajemník v této souvislosti uvedl, že před časem byl zaveden manipulační poplatek za 

vypůjčení hradů, což je v podstatě rezerva na tyto opravy. Tato částka je za rok zhruba 

pokrytá z půjčovného. Zároveň je ale těžké předvídat, jak dlouho bude ještě 

provozuschopný samotný hrad, u kterého se taktéž objevují občasné defekty.  

 

V následující diskuzi bylo dohodnuto prozatím nový ventilátor nekupovat. SV pověřil 

tajemníka zjistit, zda by byla možnost získat finanční podporu na nový skákací hrad 

z Nadace ČEZ. 

 

5. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 17.35 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 02.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


