
ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konané dne 4. dubna 2022 (pondělí) v 14.00 hod. 

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

(vchod z přední části budovy) 

 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

 

1) Zahájení 

2) Pořízení nového ventilátoru ke skákacímu hradu 

3) Smlouva o provedení ověření projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko  

a společné aktivity 2021“ 

4) Krizová pomoc v rámci Mikroregionu Ivančicko 

5) Rozpočtové opatření č. 1/2022 

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. Pořízení nového ventilátoru ke skákacímu hradu 

V loňském roce se řešilo případné zakoupení nového ventilátoru ke skákacímu hradu, 

protože jeden z ventilátorů přestal fungovat úplně, ventilátor druhého hradu funguje, ale s 

obtížemi. Toto téma se však SV uzavřel s tím, že by bylo lepší rovnou zakoupit nový hrad 

a zbytečně neutrácet za nový ventilátor, když samotné hrady také nejsou v dobrém stavu. 

Hledali se tedy následně možnosti, jak u Nadace ČEZ, tak i byla zpracována a podána 

žádost o podporu na firmu Homecredit (sponzoring), kde to vypadalo zpočátku velmi 

nadějně, ale nakonec také bohužel bez výsledku. Pořizovací cena nového hradu je cca 180 

tis. Kč. 

Oba skákací hrady byly proto po skončení loňské sezóny odvezeny k výrobci na 

opravu. Oprava se zdařila a oba hrady jsou připravené k používání (mají od výrobce 

revizní zprávu, že jsou bez závad). 

Vynaložené náklady byly tyto: 

• Revize starého hradu: 1.960,- Kč 

• Kompletní přešití poškozené matrace nového hradu: 8.385,- Kč (uhradila částečně 

obec Hlína, kde došlo k poškození). 

Vzhledem k tomu, že po covidové pauze je letošní sezóna na akce opět velmi 

intenzivní, nahromadily se žádosti o zapůjčení obou hradů (často i současně) již od měsíce 

května. Bez obou funkčních ventilátorů to však nepůjde. Dle nabídky výrobce, od kterého 

máme zakoupené hrady, je cena za nový ventilátor 6.600,- Kč + DPH + doprava cca 200,- 

Kč + DPH. 

Pokud nový ventilátor nepořídíme, nebude možné vyhovět pořadatelům mnoha akcí a 

jeden hrad bude zbytečně ležet nevyužitý ve skladu. Je zde i riziko, že přestane fungovat i 

ten doposud funkční ventilátor, protože v něm také něco klepe a již také není úplně v 

kondici. 

Tajemník proto požádal SV o schválení zakoupení nového ventilátoru. Finanční 

prostředky na zakoupení Mikroregion má, evidence v rozpočtu by se řešila rozpočtovým 

opatřením. 

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje zakoupení nového ventilátoru ke skákacímu hradu dle předložené nabídky 

firmy TEXTIL Kubíček s.r.o., U Lihovaru 149/1, Černá Hora 67921 za cenu 6.600 Kč 

bez DPH, 7.968 Kč vč. DPH. 

 

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

 

 



3. Smlouva o provedení ověření projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a 

společné aktivity 2021“ 

Tajemník sdělil, že realizace projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné 

aktivity 2021“ bude v květnu ukončena a dle podmínek čerpání grantového příspěvku je 

nezbytné u příspěvků v hodnotě nad 250 tis. Kč zajistit k závěrečné zprávě pro 

poskytovatele dotace ověření čerpání nadačního příspěvku nezávislým auditorem, který je 

oprávněn provádět auditorskou činnost. Za tímto účelem navrhuje služby objednat u firmy 

Moore Audit CZ s.r.o.. které jsou specifikovány v návrhu Smlouvy o provedení ověření 

projektu. Služby budou hrazeny z grantu Nadace ČEZ a částečně doplaceny z vlastních 

zdrojů. 

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje Smlouvu o provedení ověření č. 2022020 s firmou Moore Audit CZ s.r.o., 

registrovanou Komorou auditorů České republiky jako firmou oprávněnou provádět 

auditorskou činnost, zpráv. č. 59, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, pobočka Holandská 

859/3, 639 00 Brno za účelem ověření čerpání a vyúčtování nadačního příspěvku 

poskytnutého Nadací ČEZ v grantovém řízení "Podpora regionů" na schválený projekt 

"Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021". Cena za poskytnuté 

služby 13.700 Kč vč. DPH, hrazeno z příspěvku Nadace ČEZ a vlastních zdrojů. 

 

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

 

4. Krizová pomoc v rámci Mikroregionu Ivančicko 

Slova se ujala předsedkyně Mgr. Jana Heřmanová. Informovala správní výbor, že Nadace 

ČEZ vyhlásila krizový grant na pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Vzhledem 

k akutní krizové situaci, kdy do obcí Mikroregionu Ivančicko přicházejí stále noví váleční 

uprchlíci z Ukrajiny a jedná se o matky s dětmi, je potřeba jednat rychle, a proto 

předsedkyně zpracovala a podala žádost o finanční příspěvek z grantu Nadace ČEZ, který 

byl schválen. V rámci mikroregionu Ivančicko ubytováváme ukrajinské uprchlíky ve 

spolupráci se Střediskem volného času v Ivančicích. Z nadačního příspěvku pořídíme 

válendy a povlečení. Středisko volného času je registrováno v rámci Správy uprchlických 

zařízení a určeno jako dlouhodobé zařízení pro uprchlíky. Mikroregion ve spolupráci se 

SVČ postupuje v koordinaci s Jihomoravským krajem a Městem Ivančice. Měli bychom 

ubytovat 40–70 osob. SVČ má ubytovaných již 32 osob. Dále bude ubytovávat a navyšovat 

kapacitu dle potřeby. Pro uprchlíky se zajišťuje ubytovaní i stravovaní, aktivity pro volný 

čas, sociální péči. Také probíhá sbírka dle aktuální potřeby, ale to nestačí.  

SV v diskuzi řešil aktuální možnosti pomoci a ocenil činnost Mgr. Heřmanové i krizového 

štábu města Ivančice za aktivní řešení nastalé krizové situace.  

 

Usnesení č. 4 

SV schvaluje Smlouvu o poskytnutí Nadačního příspěvku JHM KP22/52208 s Nadací 

ČEZ na přijetí nadačního příspěvku ve výši 50.000,- Kč určeného na krizovou pomoc 

v rámci Mikroregionu Ivančicko. SV souhlasí, aby předsedkyně správního výboru Jana 

Heřmanová provedla objednávku potřebného vybavení (postele a prostěradla) u 

vybraného dodavatele, které bude financováno z poskytnutého grantového příspěvku a 

případné spoluúčasti Mikroregionu Ivančicko.  

 

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

 



5. Rozpočtové opatření č. 1/2022 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 1/2022, 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. 1/2022, které je přílohou zápisu. 

 

 

6. Různé 

V tomto bodě nikdo nepředložil žádný návrh k projednání. 

 

7. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 15.10 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 04.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


