
ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konané dne 30. dubna 2021 (pátek) 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) Smlouva o provedení ověření nadačního příspěvku 

3) Zajištění údržby cyklostezky Oslavany-Ivančice v roce 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. Smlouva o provedení ověření nadačního příspěvku 

Tajemník informoval, že předmětem smlouvy je ověření čerpání a vyúčtování nadačního 

příspěvku poskytnutého nadací ČEZ v grantovém řízení „Podpora regionů“ k úhradě výdajů 

na schválený projekt „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity“, výše 

nadačního příspěvku činila 450 000 Kč. Jedná se dle smlouvy o poskytnutí grantového 

příspěvku o povinný audit. Audit je nutné provést nezávislým kontrolorem po vyčerpání 

nadačního příspěvku. Cena za provedení ověření je 13.000 Kč vč. DPH. Výdaje spojené 

s provedením auditu jsou již zahrnuty v rozpočtu nadačního příspěvku na toto období. 

Tajemník proto předložil SV ke schválení smlouvu se společností AUDIT – DANĚ, spol. 

s r.o., která audit příspěvku provádí v Mikroregionu každoročně. 

 

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

 

 



Usnesení č. 2: 

 

SV schvaluje Smlouvu o provedení ověření č. 2021033 s firmou AUDIT – DANĚ, spol. s 

r. o. Vídeňská 89, 639 00 Brno, IČO: 64510727 (registrovaná Komorou auditorů České 

republiky) na ověření čerpání a vyúčtování nadačního příspěvku poskytnutého Nadací 

ČEZ v grantovém řízení „Podpora regionů“ k úhradě výdajů na schválený projekt 

„Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity“ v úhrnné výši 450.000 Kč. 

Cena za provedení ověření je stanovena ve výši 13.000 Kč vč. DPH. 

 

3. Zajištění údržby cyklostezky Oslavany-Ivančice v roce 2021 

Tajemník informoval SV výbor, že zastupitelstvo Jihomoravského kraje na své dubnové 

schůzi schválilo Mikroregionu Ivančicko dotaci ve výši 70.000 Kč v rámci dotačního 

programu "Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých 

lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2021". Smlouva Mikroregionu ještě zaslána 

nebyla, ale tajemník předložil SV ke schválení vzor smlouvy o poskytnutí dotace, která 

bude v individualizované podobě Mikroregionu zaslána v následujících dnech. Tajemník v 

souladu s rozpočtem projektu podal návrh na objednání nákupu služeb k zajištění údržby 

cyklostezky, které budou hrazeny z dotace. Dále předložil SV také návrh dohod o provedení 

práce na udržování čistoty cyklostezky Oslavany-Ivančice v roce 2021, které budou 

zajišťovat vybraní pracovníci.  Mzdové výdaje na tyto pracovníky budou také hrazeny z 

dotačního programu, výše odměn a počet hodin pro jednotlivé dohody bude stanoven 

tajemníkem individuálně dle náročnosti a objemu prací jednotlivých pracovníků. 

 

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

 
Usnesení č. 3: 

a) SV schvaluje smlouvu o přijetí neinvestiční dotace 70.000 Kč z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu "Podpora udržování čistoty 

cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v 

roce 2021" na projekt "Udržování čistoty cyklostezky Oslavany-Ivančice". Celkové 

výdaje projektu 100.000 Kč. 

 

b) SV schvaluje objednávky na nákup služeb, údržby čistoty cyklostezky, v úseku vedoucí 

v k.ú. města Ivančice u příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice (IČO: 65268750) - 

výdaj 30.000 Kč a v úseku vedoucí v k.ú. města Oslavany u Města Oslavany (IČO: 

00282286) - výdaj 30.000 Kč, u města Oslavany dále provedení drobných oprav a údržby 

lávky, případně odpočívadel ve výši 5.000 Kč. Dále schvaluje objednávku na zajištění 

odborné prohlídky a revize lávky vedoucí přes řeku Oslavu odbornou osobou (v souladu 

s normou ČSN 736221) ve výši 5.000 Kč.  

 

c) SV schvaluje uzavřít dohody o provedení práce v celkovém objemu 30.000 Kč na 

zajištění údržby cyklostezky s pracovníky Jan Pospíšil (květen-listopad 2021), Růžena 

Křížová (červen-srpen 2021). Objem práce každého pracovníka individuálně stanoven 

tajemníkem.  

 

Výše uvedené výdaje (100.000 Kč) budou hrazeny z dotačního programu JmK "Podpora 

udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v 

Jihomoravském kraji v roce 2021". Spolufinancování ve výši 30.000 z vlastních zdrojů 

Mikroregionu Ivančicko. 

 

 



4. Různé 

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

 

5. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 14.35 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 30.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


