
ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konané dne 2. června 2022 (pondělí) 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) Rozpočtové opatření č. 3/2022 

3) Schválení Smlouvy o provedení uměleckého výkonu 

4) Videozpravodajství Mikroregionu Ivančicko 2022/2023 

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. Rozpočtové opatření č. 3/2022 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 3/2022, které se týká 

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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022, které je přílohou zápisu. 

 

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

 

3. Schválení Smlouvy o provedení uměleckého výkonu  

V rámci realizace projektu "Realizace kulturních a společenských akcí podporujících 

identitu regionu" podpořeného dotací JmK bude Mikroregion Ivančicko zajišťovat 

vystoupení uměleckého výkonu středověkého divadla na akci Historické slavnosti v 

Oslavanech. Na základě doporučení zástupce města Oslavany tento umělecký výkon zajistí 

pan Petr Novák, se kterým je nutné uzavřít smlouvu.  

 

Usnesení č. 3 

V rámci realizace projektu "Realizace kulturních a společenských akcí podporujících 

identitu regionu" hrazeného z dotace JmK správní výbor schvaluje smlouvu o 

provedení uměleckého výkonu s Petrem Novákem, Podlužany 31, 298 34 Rožďalovice, 

IČ: 66054371 na vystoupení středověkého divadla TRAKEN při akci s názvem 

OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI, výše odměny 121.000 Kč vč.  

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

 

4. Videozpravodajství Mikroregionu Ivančicko 2022/2023 

 

Informace prezentovala předsedkyně svazku. V rámci projektu „Podpora obcí 

Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2022“ financovaného z Nadace ČEZ je opět 

jednou z aktivit příprava videozpravodajství. Videozpravodajství bylo připravováno již v 

letech 2021-2022 a poslední měsíční díl videozpravodajství v rámci tohoto projektu byl 

vyroben letos v květnu. Tato aktivita se setkala s kladným ohlasem jak ze strany občanů, 

tak ze strany zástupců vedení obcí. Pokračování videozpravodajství je nyní naplánováno 

pro měsíc červen 2022, poté by byla letní pauza červenec-srpen a pak by bylo připravováno 

opět každý měsíc až do května 2023. Videozpravodajství doposud připravoval pan Dvořák 

ve spolupráci s panem Smutným. Rozdělení úkolů je nastaveno tak, že pan Smutný pořizuje 

s vlastní kamerou v terénu reportáže a připravuje panu Dvořákovi obsahové a textové 

podklady ke zpracování reportáží. Často se jedná o práci o víkendech, kdy se v obcích konají 



různé akce. Jan Dvořák zajišťuje střih videa, samotné zpracování a doplnění o mluvené 

slovo. Financování této aktivity je zahrnuto do letošního projektu podpořeného od Nadace 

ČEZ. V rozpočtu projektu je na každý díl alokovaná částka celkem 8.000 Kč. Tyto práce je 

třeba v rámci projektu vyfakturovat jako službu, což Ing. Smutný i Jan Dvořák splňují. SV 

výbor v diskuzi podpořil tuto aktivitu jako přínosnou i dosavadní práci pana Dvořáka a 

Smutného, z toho důvodu souhlasí v pokračování v již nastaveném způsobu práce a 

podporuje schválení objednávek.  

 

Usnesení č. 4 

SV schvaluje objednávky služeb na zpracování videozpravodajství realizovaného v rámci 

projektu "Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2022". Jedná se o 

10 dílů v období červen 2022 - květen 2023. Výdaje na každý zpracovaný díl 8.000 Kč. 

Dodavatelé: Jan Dvořák, Ivančice, B. M. Kuldy 341/5, IČ: 04371721, odměna za každý 

zpracovaný díl 4.000 Kč; Ing. Bohumil Smutný, Hřbitovní 1212/19, IČ: 06572952 

odměna za každý zpracovaný díl 4.000 Kč. Hrazeno z grantového příspěvku Nadace ČEZ. 

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

 

5. Různé 

V tomto bodě nikdo nepředložil žádný návrh k projednání. 

 

6. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 17.30 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 02. 06. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


