
ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konané dne 3. března 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) Zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu "Řešení 

odpadů v Mikroregionu Ivančicko" 

3) Vyhlášení výběrového řízení na pozici účetní Mikroregionu Ivančicko 

4) Nájemní smlouva – pronajímatel Povodí Moravy, s.p. 

5) Rozpočtové opatření č. 2/2021 

6) Různé  

7) 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. Zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu "Řešení odpadů 

v Mikroregionu Ivančicko 

Tajemník informoval, že ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Východní 

Moravy byla dokončena a rozeslána na obce ke schválení zadávací dokumentace k veřejné 

zakázce "Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko", jejímž předmětem je pořízení 490 

kusů odpadních nádob a 6 kusů velkoobjemových kontejnerů, které budou z 85 % 

financovány ze schválené dotace OPŽP a z 15 % z vlastních zdrojů, které uhradí obce 

zapojené do projektu. Valná hromada na své schůzi č. 78 schválila přenesení pravomocí 

souvisejících se zadáním veřejné zakázky pro výběr dodavatele předmětné akce „Řešení 

odpadů v Mikroregionu Ivančicko“ na správní výbor DSO, proto následně tajemník 

předložil SV kompletní zadávací dokumentaci. Dále tajemník informoval, že je nutné 



jmenovat komisi, která provede úkony spojené otevíráním obálek, posouzení a hodnocení 

nabídek k předmětné VZ. Uzavřenou smlouvu s vítězným dodavatelem má MRI povinnost 

předložit OPŽP do konce dubna.  

 

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

 

Usnesení č. 2 

a) SV v návaznosti na usnesení č. 4.2 valné hromady č. 78 schvaluje text zadávací 

dokumentace vč. příloh a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu "Řešení odpadů v 

Mikroregionu Ivančicko", zadávanou v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce 

podpory v OPŽP pro období 2014-2020. 

 

b) SV schvaluje zplnomocnění pro osobu zastupující zadavatele – Regionální rozvojová 

agentura Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ: 45659176, 

statutární zástupce: RNDr. Otakar Prudil, ředitel a kontaktní osoba: Mgr. Ondrej 

Mičuda, k výkonu práv a povinností v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou. Tato 

osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených se 

zadávacím řízením s výjimkou: výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, 

zrušení zadávacího řízení, rozhodnutí o námitkách. 

 

c) SV jmenuje Mgr. Janu Heřmanovou, Mgr. Bc. Marka Sigmunda a Ing. Bohumila 

Smutného členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek k veřejné 

zakázce malého rozsahu "Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko". 

 

3. Vyhlášení výběrového řízení na pozici účetní Mikroregionu Ivančicko 

Tajemník informoval, že po ohlášeném ukončení pracovního vztahu stávající účetní (v 

květnu 2021) se stále intenzivně řeší hledání nové/ho účetní/ho pro MRI. Ohledně toho byli 

osloveni i účetní členských obcí. Jednáno bylo také několik týdnů s účetním Svazku 

vodovodů a kanalizací Ivančice, který o tuto práci zájem projevil, ale nakonec k dohodě 

nedošlo. Prozatím se nenašel žádný jiný vhodný zájemce. Tajemník proto navrhuje vyhlásit 

výběrové řízení, zároveň proto předložil SV návrh textu výzvy na vyhlášení výběrového 

řízení na účetní/ho Mikroregionu Ivančicko. Termín pro podání přihlášek do výběrového 

řízení navrhuje od 8.3.2021 do 22.3.2021. Dále byl podán návrh na jmenování výběrové 

komise, která provede pohovory s uchazeči, posoudí a vyhodnotí jejich kvalifikační profily 

a doporučí výběr vhodného kandidáta. 

 

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

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici účetní Mikroregionu dle předložené 

výzvy. Dále jmenuje výběrovou komisi ve složení Mgr. Heřmanová, Ing. Smutný, Mgr. 

Sigmund, Ing. Staněk, která provede pohovory s uchazeči, posoudí a vyhodnotí jejich 

kvalifikační profily, vyloučí z dalšího posuzování nevyhovující uchazeče a doporučí výběr 

vhodného kandidáta.  

 

4. Nájemní smlouva – pronajímatel Povodí Moravy, s.p. 

Tajemník seznámil SV s návrhem nájemní smlouvy mezi smluvními stranami Povodí 

Moravy, s.p. (pronajímatel) a Mikroregionem Ivančicko (nájemce) týkající se nájmu 

pozemků na k.ú. Moravské Bránice a k.ú. Dolní Kounice  v rámci stavby „Cyklistická trasa 

Ivančice – Dolní Kounice – 1. etapa“. V návaznosti na usnesení 6.3, 78. valné hromady 

konané dne 22. října 2020, která odložila z důvodu nesouhlasu se smluvními podmínkami 



schválit návrh nájemní Smlouvy s Povodím Moravy s.p. a delegovala správnímu výboru po 

vyjednání změn této smlouvy akceptovat úpravy příslušných smluvních ustanovení, 

tajemník informoval, že došlo k těmto jednáním. Požadavky na úpravy předmětné nájemní 

smlouvy byly projednány zástupci Mikroregionu Ivančicko s vedoucím útvaru správy 

majetku Povodí Moravy, s.p.  dne 9.2.2021, následně probíhala další mailová 

korespondence za účelem úpravy smlouvy. V rámci jednání bylo dosaženo kompromisu a 

provedení takových úprav návrhu nájemní smlouvy, které jsou oboustranně akceptovatelné. 

Dosáhnout výraznějšího snížení výše nájemného však nebylo možné z důvodu, že Povodí 

Moravy s.p. musí dodržovat cenovou mapu sestavenou na základě odborného posudku, 

kterou státní podnik využívá ve všech případech a nelze udělovat výjimky, podnik se musí 

chovat tržně i k ostatním veřejným subjektům. V rámci jednání však bylo dosaženo 

maximálních možných úprav těch smluvních ustanovení, které by pro Mikroregion 

Ivančicko mohly být problematické. S úpravami souhlasí také zástupci obcí Moravské 

Bránice a Dolní Kounice. Vzhledem k tomu, že další jednání by již k žádným zásadním 

změnám nevedla, doporučují zástupci Mikroregionu tuto smlouvu schválit a podepsat, 

jelikož se jedná o nezbytnou součást žádosti o vydání územního rozhodnutí k umístění 

stavby cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice, 1. etapa a další prodlužování v této záležitosti 

by mohlo ohrozit vydání územního rozhodnutí. 

 

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

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje Nájemní smlouvu č. 134/2020-SML mezi smluvními stranami Povodí 

Moravy, s.p. (pronajímatel) a Mikroregionem Ivančicko (nájemce) týkající se nájmu 

pozemků na k.ú. Moravské Bránice a k.ú. Dolní Kounice  v rámci stavby „Cyklistická 

trasa Ivančice – Dolní Kounice – 1. etapa“ na dobu určitou.  

 

5. Rozpočtové opatření č. 2/2021 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 2/2021, 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. 2/2021, které je přílohou zápisu. 

 

6. Různé 

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

 

7. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 18.35 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 03.03.2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


