
ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konané dne 4. srpna 2022 (čtvrtek) 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. 5/2022 

3) Vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Dokumentace pro stavební povolení a pro 

provedení stavby – Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice“ 

4) Vzor smlouvy o uveřejnění prezentace inzerenta ve stolním kalendáři 

Mikroregionu Ivančicko 

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. 5/2022 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 5/2022, které se týká 

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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2022, které je přílohou zápisu. 

 

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

 

3. Vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Dokumentace pro stavební povolení a pro 

provedení stavby – Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice“ 

 

Tajemník před několika dny rozeslal členům správního výboru e-mailem k prostudování 

celou zadávací dokumentaci k vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Dokumentace pro 

stavební povolení a pro provedení stavby – Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice“, aby se 

všichni měli možnost s materiály důkladně seznámit. Správní výbor dostal usnesením valné 

hromady svěřenou pravomoc tuto zadávací dokumentaci schválit a veřejnou zakázku 

vyhlásit. Tajemník dále uvedl, že je potřeba jmenovat členy komise pro otevírání obálek, 

hodnocení a posouzení nabídek. Tyto členy navrhuje jmenovat z řad zástupců měst a obcí, 

kterých se veřejná zakázka týká, tedy z Ivančic, Moravských Bránic a Dolních Kounic. Dále 

navrhuje schválit udělení plné moci paní Mgr. et Mgr. Veronice Maxové, advokátce, 

zapsané v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 19288, aby 

Mikroregion Ivančicko zastupovala ve všech úkonech veřejného zadavatele ve smyslu § 43 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyjma 

úkonů uvedených v odst. 2 tohoto ustanovení (výběr dodavatele, vyloučení účastníka 

zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách). 

 

K předložené dokumentaci a návrhům ke schválení neměl nikdo žádné výhrady. 

 

Usnesení č. 2 

 

Správní výbor, v souladu se svěřenou pravomocí valné hromady dle usnesení VH 84, 

č. 4b, schvaluje vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Dokumentace pro stavební 

povolení a pro provedení stavby – Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice“, zadávané 

ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením §3 písm. a) a §53 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

 

V souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou správní výbor: 



 

a) schvaluje zadávací dokumentaci a zadávací podmínky výběrového řízení 

uvedené ve výzvě k podání nabídek, v zadávací dokumentaci a jejich přílohách, 

b) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a 

jejich náhradníky. Členové komise: Jaroslav Sojka, Ing. Kamil Ferda, David Hrbáček, 

Ing. Bohumil Smutný, Mgr. et. Mgr. Veronika Maxová.  

Náhradníci: Mgr. Jana Heřmanová, Ing. Jan Trecha, Ing. Petr Koťara, Mgr. 

Marek Sigmund, Ing. Svatopluk Staněk. 

c) schvaluje udělení plné moci paní Mgr. et Mgr. Veronice Maxové, advokátce, 

zapsané v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 19288, IČ: 

04113748, se sídlem Brno, Vídeňská 246/33, PSČ 639 00, k tomu, aby Mikroregion 

Ivančicko zastupovala ve všech úkonech veřejného zadavatele ve smyslu § 43 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyjma úkonů 

uvedených v odst. 2 tohoto ustanovení (výběr dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího 

řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách). Tato plná moc je 

udělována na dobu 3 měsíců. 

 

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

 

4. Vzor smlouvy o uveřejnění prezentace inzerenta ve stolním kalendáři Mikroregionu 

Ivančicko 

 

Tajemník informoval správní výbor, že v návaznosti na úkol z valné hromady jsou v obcích 

vytipovávány a oslovovány firmy, které projevily/mohly by projevit zájem o umístění 

prezentace formou své fotografie ve stolním kalendáři Mikroregionu Ivančicko na rok 

2023. Předkládá proto návrh vzoru smlouvy o uveřejnění prezentace inzerenta. Tato 

smlouva upravuje vzájemné vztahy a dále navrhuje každému inzerentovi poskytnout 10 ks 

kalendářů zdarma. K předloženému návrhu vzoru smlouvy neměl nikdo připomínky, ani 

výhrady.  

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje vzor smlouvy o uveřejnění prezentace inzerenta ve stolním kalendáři 

Mikroregionu Ivančicko 2023, cena za zveřejněnou prezentaci 2 000,- Kč. SV schvaluje 

po vydání stolních kalendářů poskytnutí 10 ks kusů kalendářů zdarma pro každého 

inzerenta, který si objedná a uhradí reklamu. 

 

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 04. 08. 2022 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


