
ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konané dne 6. dubna 2021 (úterý) v 16.00 hod. 

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

(vchod z přední části budovy) 

 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

 

1) Zahájení 

2) Projekt „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“ 

3) Rozpočtové opatření č. 3/2021 

4) Různé  

5) 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. Projekt „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“ 

Informace prezentoval tajemník svazku. V rámci tohoto projektu, financovaného z Nadace 

ČEZ, by letos podle zavedeného systému mělo finanční dar dostat těchto 6 obcí: Biskoupky, 

Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice a Kupařovice. Ovšem Ketkovice se daru letos 

zřekly, protože mají až příští rok významnou akci, na kterou by ho rády využily. O dar místo 

Ketkovic se přihlásily Němčičky, kde ho letos rádi využijí. Došlo by tak pouze k výměně 

těchto obcí. Dále tajemník navrhuje dary pro jednotlivé obce upravit z částky 56.000 Kč na 

částku 55.000 Kč. Prvním důvodem je praktičtější sestavování celkového rozpočtu s dalšími 

navazujícími částkami ostatních projektů hrazených z Nadace ČEZ, druhým důvodem je, 

že Mikroregionu poté zůstane nepatrně více financí na vlastní aktivity. Následně tajemník 

předložil SV Pravidla pro poskytnutí účelového finančního daru z grantu Nadace ČEZ 

prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci projektu „Podpora obcí Mikroregionu 

Ivančicko a společné aktivity 2021 a vzor žádosti o účelový finanční dar od Mikroregionu 

Ivančicko z grantu Nadace ČEZ. 



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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje Pravidla pro poskytnutí účelového finančního daru z grantu Nadace ČEZ 

prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci projektu „Podpora obcí Mikroregionu 

Ivančicko a společné aktivity 2021“ a vzor žádosti o účelový finanční dar od 

Mikroregionu Ivančicko z grantu Nadace ČEZ v roce 2021. SV současně ukládá 

tajemníkovi DSO vyzvat obce: Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Kupařovice a 

Němčičky k předložení žádostí o účelový finanční dar v termínu do 26.4. 2021. 

 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2021 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 3/2021, 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. 3 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021, které je přílohou zápisu. 

 

4. Různé 

Tajemník svazku informoval, že došlo k dokončení inženýrské činnosti k 1. etapě 

cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice a minulý týden byla dokumentace včetně všech 

potřebných vyjádření a stanovisek podána na stavební úřad v Dolních Kounicích. Poslední 

přílohu, kterou je třeba v nejbližších dnech doplnit, je podepsaná nájemní smlouva ze strany 

Povodí Moravy s.p. ve změněné podobě, jak byla dojednána.   

 

5. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 17.10 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 06.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


