
ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konané dne 4. října 2021 (pondělí) v 17.00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2  

(vjezd z ulice Padochovská – zadní část budovy) 

 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

 

1) Zahájení  

2) Smlouva o výpůjčce s městem Ivančice 

3) Zadání veřejné zakázky na zhotovení, výtisk a dodání stolních kalendářů MR 

Ivančicko na rok 2022 

4) Zapůjčení zařízení Infraset Mikroregionu Moravskokrumlovsko 

5) Rozpočtové opatření č. 7/2021 

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. Smlouva o výpůjčce s městem Ivančice 

Informace prezentoval tajemník svazku. Středisko volného času Ivančicko požádalo o 

uvolnění svých skladových prostor, ve kterých doposud Mikroregion bezúplatně skladoval 

svůj majetek (skákací hrady, mobilní dopravní hřiště, bannery, propagační stan a další). 

Z toho důvodu jsme se obrátili na město Ivančice s žádostí o poskytnutí nových prostor, ve 

kterých by bylo možné majetek Mikroregionu skladovat.  Na základě toho Rada města 

Ivančice Mikroregionu schválila výpůjčku nebytových prostor v bývalém areálu SŠDOS 

vpravo, dříve svařovna, na pozemku p. č. st. 831/5 v k. ú. Ivančice pro uskladnění majetku 

Mikroregionu Ivančicko. Díky tomu budeme moci přesunout veškerý majetek 

Mikroregionu, tj. skákací hrady, dopravní hřiště, stan a infraset, do areálu po bývalém 

učilišti. Návrh smlouvy členové SV obdrželi v podkladech pro dnešní zasedání.  



 

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje Smlouvu o výpůjčce s městem Ivančice, na základě které město Ivančice 

bezúplatně přenechává Mikroregionu Ivančicko k užívání prostory na pozemku p. č. st. 

831/5 v k. ú. Ivančice za účelem uskladnění věcí, které se nacházejí ve vlastnictví 

Mikroregionu Ivančicko.  

 

3. Zadání veřejné zakázky na zhotovení, výtisk a dodání stolních kalendářů MR 

Ivančicko na rok 2022 

Informace prezentoval tajemník svazku. Byl proveden průzkum trhu na výtisk stolních 

kalendářů na rok 2022. Telefonicky byly poptány 3 tiskárny. Bohužel vzhledem k 

všeobecné inflaci dochází k nárůstu ceny také papíru a kartonu, který se letos projeví na 

zvýšené ceně kalendářů. U některých oslovených dodavatelů by cena byla i nad 40 Kč/ks. 

K určitému nárustu ceny se bohužel nelze vyhnout. Na základě předběžné reakce obcí to 

vypadá, že celkové množství kalendářů se bude pohybovat okolo 2.000 ks. Tajemník 

předložil také nabídku firmy, se kterou dlouhodobě Mikroregion Ivančicko spolupracuje a 

která je vždy ochotna flexibilně vyjít vstříc a bez prodlení zajistí kvalitní vytištění, narozdíl 

od jiných firem, kde byly v minulosti problémy například s kvalitou tisku nebo s délkou 

dodací lhůty. Tajemník proto navrhl zůstat u tohoto ověřeného dodavatele.  

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení, výtisk a dodání 

stolních kalendářů MR Ivančicko na rok 2022 ve čtrnáctidenním formátu s tematickým 

zaměřením: „Pohledy, co nového je v obcích“, a to dodavateli: Ing. Jan Příhoda, 

reklamní agentura GONG, Sobotovice 199, 66467 Syrovice, IČ: 44071990 za cenu 32,20 

Kč/kus bez DPH, tj. 38,97 vč. DPH na základě provedeného průzkumu trhu v září 2021. 

 

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

 

4. Zapůjčení zařízení Infraset Mikroregionu Moravskokrumlovsko  

Tajemník informoval, že se na něj obrátila manažerka Mikroregionu Moravskokrumlovsko, 

zda by byl Mikroregion Ivančicko ochoten tomuto sousednímu mikroregionu půjčovat 

zařízení Infraset pro opravu povrchu asfaltových komunikací. Z hlediska frekvence využití 

tohoto zařízení by to problém nebyl, využití v rámci Mikroregionu Ivančicko je bohužel 

pouze občasné. Z tohoto hlediska by to nebyl problém, nutnou podmínkou by však bylo, 

aby Moravskokrumlovsko mělo jednoho až dva proškolené pracovníky, kteří budou 

zařízení stabilně ovládat a ponesou za něj zodpovědnost. Tuto podmínku by 

Moravskokrumlovsko zajistilo. Následně proběhla diskuze ohledně úhrady nebo 

protislužby za zapůjčení zařízení. Tajemník dodal, že Infraset sice byl pořízen z individuální 

dotace Jihomoravského kraje, avšak podmínka, že není možné majetek půjčovat, byla 

smlouvou o poskytnutí dotace stanovena na dobu 3 let. Majetek byl pořízen v roce 2017, 

tedy tato lhůta uplynula. 

 

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

 

 

 

 



Usnesení č. 4 

Správní výbor bere na vědomí požadavek Mikroregionu Moravskokrumlovsko na půjčení 

zařízení Infraset a ukládá tajemníkovi vypracovat návrh rámcové smlouvy o pronájmu 

zařízení, který bude správnímu výboru předložen ke schválení. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 7/2021 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 7/2021, 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. 5 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2021, které je přílohou zápisu. 

 

6. Různé 

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

 

7. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 18.15 hod. 

 

V Ivančicích dne 4.10.2021 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Bohumil Smutný 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


