
ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konané dne 26. listopadu 2021 (pátek) v 14.00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2  

(vjezd z ulice Padochovská – zadní část budovy) 

 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

 

1) Zahájení  

2) Návrh rozpočtu Mikroregionu Ivančicko na rok 2022 

3) 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. Návrh rozpočtu Mikroregionu Ivančicko na rok 2022 

 

Tajemník detailně seznámil správní výbor s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu na rok 

2022. Tento návrh byl vypracován společně s účetním DSO a bude předkládán valné 

hromadě ke schválení. 

Příjmy jsou opět dány členskými příspěvky a příjmy za činnost pověřence, na straně výdajů 

půjde opět o mzdy, které tvoři největší část rozpočtu a zajištění běžné provozní činnosti.  

Tajemník dodal, že oproti předešlým dvou letům by v roce 2022 mělo snad být více 

dotačních příležitostí. Tyto dotace však do návrhu rozpočtu nelze zahrnovat, jelikož se o ně 

bude žádat až v roce 2022.  

Členové SV požádali tajemníka o sdělení, o jaké dotace se bude jednat? Tajemník 

informoval, že s JmK se podařilo dojednat memorandum, na základě kterého bude 

Mikroregionu Ivančicko v r. 2022 poskytnuta individuální dotace ve výši 1 mil. Kč na 

pokračování projektové přípravy cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice. JmK také plánuje na 



rok 2022 vypsat dotační titul "Podpora aktivit ve společných projektech", kde bude výše 

dotace až 250.000 Kč se spoluúčastí žadatele 50 %.  

Tajemník dále uvedl, že na druhé straně se také Mikroregionu Ivančicko bohužel negativně 

dotkne nárůst cen vlivem inflace a jejího dalšího předpokládaného vývoje. Inflace v roce 

2022 se očekává až okolo 10% a růst budou pravděpodobně také ceny pohonných hmot a 

služeb.  Reagovat na tuto skutečnost je možné navýšením členského příspěvku, a to pouze 

o takovou částku, která by toto navýšení pokryla. Současný členský příspěvek činí 35 

Kč/obyvatele. Návrh rozpočtu tedy počítá s navýšením o 2 Kč/obyvatele, rozpočet je tedy 

postaven na členském příspěvku 37 Kč/obyvatele. 

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje Návrh rozpočtu MR Ivančicko na rok 2022, tak jak byl předložen a ukládá 

tajemníkovi DSO zajistit jeho rozeslání na členské obce za účelem zveřejnění. 

 

 

3. Různé 

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

 

4. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 14.45 hod. 

 

V Ivančicích dne 26.11.2021 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Bohumil Smutný 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


