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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 15. listopadu 2018 v 17.00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Rostislav Štork, Ing. Jan Trecha, Mgr. Miloš Musil, Mgr. Naděžda Chajmová 

 

Omluveni: 
Ing. Radka Formánková (paní Formánkovou na schůzi zastupoval radní města Dolní Kounice 

Ing. Petr Koťara, který však neměl právo hlasovat) 

 

 

 

 
 
 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

1. Zahájení  

2. Informace CSS 

3. Nastavení poskytování služeb pověřence GDPR na rok 2019 

4. Obnova a doplnění turistických informačních tabulí v Mikroregionu Ivančicko 

5. Regiontour 2019 

6. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2019 

7. Rozpočtové opatření č. 10/2018 

8. Plán inventur, ustanovení inventarizační komise a odpisový plán majetku 

9. Různé  

10. Ukončení  
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1. Zahájení 

Schůzi zahájil předseda správního výboru Rostislav Štork. Vzhledem k tomu, že nikdo 

neměl žádné návrhy ani připomínky k programu, nechal hlasovat o schválení návrhu 

programu. 

 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání.  

 

2. Informace CSS 

Tajemník přednesl zprávu o činnosti Centra společných služeb za období říjen – listopad 

2018. K uvedenému materiálu nikdo neměl žádné připomínky. 

 

Usnesení č. 2 

SV bere na vědomí informace CSS za období říjen–listopad 2018. 

 

 

3. Nastavení poskytování služeb pověřence GDPR na rok 2019 

Tajemník informoval, že společně s pověřencem GDPR splnili úkol, který byl zadán 

poslední valnou hromadou, a to do 31.10.2019 zajistit nové subjekty, které budou využívat 

od 1.1.2019 služby společného pověřence GDPR. V říjnu proběhla řada intenzivních 

jednání a výsledkem je, že od 1.1.2019 má zájem s Mikroregionem Ivančicko uzavřít 

smlouvu o poskytování pověřence 10 nových organizací, což je i písmeně potvrzeno. Jsou 

to konkrétně: 

 

1. ZŠ Vl. Menšíka Ivančice 

2. Školní jídelna Ivančice 

3. MŠ Chřestová Ivančice 

4. MŠ + ZŠ Němčice 

5. MŠ Na Úvoze Ivančice 

6. ZŠ TGM Ivančice 

7. Spolek o děti postaráno 

8. Městské lesy Ivančice 

9. KIC Ivančice 

10. Penzion pro seniory Ivančice  

 

Tajemník též konstatoval, že považuje za úspěch, že prakticky všechny ivančické 

příspěvkové organizace mají zájem využívat služeb Mikroregionu Ivančicko. Jaký to bude 

mít dopad? Více subjektů prakticky bude znamenat, že všem se sníží cena za poskytovanou 

službu. 
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Tajemník dále prezentoval kalkulaci předpokládaných nákladů na činnost, která se vztahuje 

k poskytování výkonu pověřence ochrany osobních údajů dle nařízení GDPR pro členské 

obce, příspěvkové organizace a spolky v roce 2019. V kalkulaci je zohledněno, že 

pověřenec pro ochranu osobních údajů je na 0,4 úvazku financován z příspěvku Svazu měst 

a obcí v rámci projektu Center společných služeb. Financování zbývajícího 0,6 úvazku musí 

být pokryto z příspěvků od členských příspěvků obcí a příjmů od příspěvkových organizací. 

Na základě této kalkulace budou stanoveny výše členských příspěvků pro obce, které 

využívají služeb společného pověřence a úhrady od příspěvkových organizací (spolků). 

V kalkulaci jsou kromě mzdových výdajů zohledněny také cestovní náhrady, kancelářské 

potřeby. Přesná kalkulace je vyjádřená v samostatné tabulce, která byla předložená členům 

SV a je přílohou tohoto zápisu. Tajemník dále uvedl, že pro rok 2019 dojde k navýšení 

poskytovaných služeb o 12 příspěvkových organizací, kterým bude Mikroregion Ivančicko 

prostřednictvím svého zaměstnance poskytovat pověřence GDPR. Je tedy návrh současně 

s nárůstem objemu práce navýšit měsíční superhrubou mzdu na pověřence, což je už 

zahrnuté v předložené kalkulaci. Důvodem je značný nárůst objemu práce. 

 

K uvedenému návrhu proběhla krátká diskuze, ze které vyplynulo, že většina členů SV 

návrh podporuje, zejména také kvůli tomu, že pro obce i organizace celkově dojde k poklesu 

měsíčních příspěvků na zjištění této činnosti, vzhledem k tomu, že náklady ponese více 

subjektů. Mgr. Chajmová v diskuzi se vyjádřila, že dává na zvážení, zda mzdu pověřence 

nerozdělit na základní fixní složku a variabilní odměnu dle objemu práce. Tajemník uvedl, 

že v tomto bodě projednáváme model financování a nastavení příspěvků. Dodatek 

k pracovní smlouvě pro pověřence vč. výše mzdy bude schvalován až na valné hromadě 

v prosinci. Nicméně takové rozdělení by mohlo být komplikované. Jde také o to, aby 

finance získané z příspěvků od obcí a organizací opravdu byly využity jen na dofinancování 

0,6 úvazku pověřence. Následně předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje navržený model financování a kalkulaci na pokrytí mzdových a dalších 

souvisejících výdajů vztahujících se k poskytování výkonu pověřence GDPR obcím, 

příspěvkovým organizacím a spolkům na rok 2019. SV bere na vědomí výši stanovených 

cen pro rok 2019 a současně doporučuje valné hromadě schválit výši navrženého 

členského příspěvku za výkon pověřence GDPR obcím (18.000,- Kč/rok/obec), výši ceny 

za poskytované služby příspěvkovým organizacím (16.200,- Kč/rok/organizaci) a spolkům 

(6.000,- Kč/rok/spolek). 

 

 

4. Obnova a doplnění turistických informačních tabulí v Mikroregionu Ivančicko 

VH na svém jednání dne 2.10.2018 schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje, smlouva č. JMK 055317/18/OKH ve výši 250.000,-Kč. Spoluúčast 

k dotaci bude hrazena z vlastních zdrojů DSO. VH dále pověřila SV schválit výběr 

zhotovitele provedení obnovy infotabulí. 
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V souvislosti s uvedenou akcí tajemník SV informoval, že již byla dokončena příprava 

mapových podkladů pro informační tabule, které zajišťovala firma JN Kart Brno – Ing. 

Jaroslav Němec. Mapové výřezy a samotná mapa Mikroregionu byly vytvořeny dle 

požadavku jednotlivých obcí. 

V návaznosti na to byla dále provedena v terénu obcí revize stavu stávajících infotabulí 

v obcích, aby bylo možno určit, kde proběhne doplnění zcela nových infotabulí, a kde pouze 

výměna samotných informačních tabulí (bez dřevěných rámů a stojanů). Na základě této 

specifikace bylo možné konkretizovat poptávku na zhotovitele. V případě obcí, které nově 

přistoupily k Mikroregionu Ivančicko (Němčičky, Kupařovice, Biskoupky, Senorady) je 

nutné osadit zcela nové tabule, u ostatních obcí byl vyhodnocen stav a dodavatelem 

navrženy nezbytné úkony, které jsou zahrnuty do zpracovaného položkového rozpočtu 

cenové nabídky.  

V souladu s vnitřní organizační směrnicí upravující zadávání veřejných zakázek byl 

proveden průzkum trhu za účelem výběru zhotovitele této veřejné zakázky malého rozsahu. 

Oslovena k předložení cenové nabídky byla firma GS PLUS, s.r.o., která původní infotabule 

již realizovala v roce 2008. Tato firma byla oslovena zejména z důvodu zajištění 

„kompatibility“, protože v rámci průzkumu trhu bylo zjištěno, že různí dodavatelé nabízejí 

různé typy infotabulí, které většinou vyrábějí a nabízí ve svých standardizovaných 

rozměrech při využití vlastních typizovaných rámů, které by nemusely být rozměrově 

shodné a technicky kompatibilní se stávajícími infotabulemi. Dále bylo zjištěno, že jiní 

dodavatelé by vůbec nebyli ochotni provést pouhou výměnu infotabulí za využití původních 

(stávajících) rámů v těch obcích, kde jejich stav ještě vyhovující. U některých firem by se 

tak jednalo o nutnost kompletního odstranění původních infotabulí a osazení zcela nových 

ve všech případech, což by značně navýšilo cenu díla. Z toho důvodu je správnímu výboru 

předkládána ke schválení cenová nabídka firmy GS PLUS, s.r.o. Moravany u Brna, která 

realizovala původní zakázku, a která beze zbytku plní veškeré požadavky zadání 

Mikroregionu Ivančicko. Kromě instalace kompletních nových infotabulí také dojde 

k využití původních dřevěných rámů a provedení obnovy v těch obcích, kde jsou řádně 

udržovány a jejich technický stav tuto výměnu umožňuje.  

K uvedenému proběhla krátká diskuze týkající se samotné realizace akce. Nikdo neměl 

žádné námitky k navrženému řešení. SV ocenil, že je navrhováno úsporné řešení, že budou 

využity stávající rámy, tam kde ještě je možné. O návrhu usnesení nechal předseda hlasovat. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 4 

A) SV bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu „Obnova a doplnění 

turistických informačních tabulí v Mikroregionu Ivančicko“.  

B) SV, v návaznosti na jednotlivé aktivity projektu a v souladu s vnitřní organizační 

směrnicí č.  1/2013 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a 

uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací, služeb a dodávek, ve znění 

pozdějších dodatků, schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na provedení 

výměny stávajících turistických infotabulí umístěných ve členských obcích MR 

Ivančicko a osazení nových tabulí vč. rámu dle samostatné specifikace odsouhlasené 
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obcemi. Dodavatel: GS PLUS s.r.o., Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany, IČ: 

26234912, DIČ: CZ26234912, hodnota zakázky max. 230.000,- Kč vč. DPH. 

Dodavateli služeb bude vystavena objednávka na plnění. 

 

5. Regiontour 2019 

Tajemník informoval o přípravách na veletrh cestovního ruchu Regiontour 2019. Firma 

Ing. Jan Příhoda, reklamní agentura GONG, byla vyzvána k předložení nabídky na 

zhotovení expozice MR Ivančicko pro Regiontour 2019. Důvodem přímého oslovení firmy 

jsou kladné zkušenosti při realizaci předešlých expozic Mikroregionu Ivančicko na 

veletrzích Regiontour, které tato firma v posledních letech pro Mikroregion realizovala. 

Hlavním kritériem pro přidělení zakázky byla nabídková cena, která nesměla převýšit 

částku 115.000 Kč vč. DPH. Vyzvaný uchazeč podal nabídku, která splňuje stanovené 

požadavky vč. ceny. Součástí nabídky je návrh smlouvy o dílo, který manažer předložil SV.  

 

K uvedenému se do diskuze přihlásil host Ing. Petr Koťara za město Dolní Kounice, 

s uvedením, že byť se město Dolní Kounice veletrhu v rámci expozice Mikroregionu 

Ivančicko neúčastní (finančním příspěvkem), tak si myslí, že by bylo praktické zvážit 

pořízení stabilního vybavení expozice, které by bylo každý rok znovu použitelné, čímž by 

mohlo dojít k úsporám financí za tyto služby. Tajemník vysvětlil, že každoročně v rámci 

zatraktivnění expozice dochází k obměně grafiky a tematického pojetí expozice. Realizátor 

také zajišťuje kompletně celou expozici vč. výpůjček vybavení, nábytku, návrhu projektu, 

výstavbu, zajištění přípojek, odsouhlasení s Veletrhy Brno apod. Uvedený návrh Ing. 

Koťary by bylo možné pro příští ročníky dát k projednání, určité stabilní vybavení lze 

pořídit do vlastnictví Mikroregionu, nicméně otázkou je, od jaké míry by výše úspor byla 

efektivní, protože nejvyšší položkou je cena ostatních služeb, které se vztahují k výstavbě 

expozice, a které musí někdo provést. Při zvoleném typu expozice si je Mikroregion 

svépomocí nezajistí. V rámci bodu dále proběhla diskuze k ostatním technicko-

organizačním záležitostem, poté nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 5 

SV, v souladu s vnitřní organizační směrnicí č.  1/2013 upravující zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu a uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací, 

služeb a dodávek, ve znění pozdějších dodatků, schvaluje přidělení veřejné zakázky 

malého rozsahu na akci „Realizace atypické expozice a zajištění prezentace MR 

Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2018“, firmě Ing. 

Jan Příhoda, reklamní agentura GONG, Botanická 52, 602 00 Brno, IČ: 44071990 

za cenu 93 000,- Kč bez DPH, tj. 112 530,- Kč vč. DPH. Zároveň schvaluje Smlouvu 

o dílo s vybraným zhotovitelem. 
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6. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2019 

Tajemník podrobně seznámil členy SV s pracovní verzí návrhu rozpočtu na rok 2019, jak 

jej sestavila ekonomka svazku. Struktura rozpočtu je obdobná, jako v předchozích letech. 

Zásadní změnou na straně příjmů je kalkulace navýšení řádného členského příspěvku z 20,- 

Kč na 30,- Kč/obyvatele. Navýšení bylo projednáno valnou hromadou v říjnu 2018 a 

z žádné obce doposud Mikroregion Ivančicko neobdržel odmítnutí tohoto návrhu. 

Důvodem navýšení o 10,- Kč je mimo jiné skutečnost, že k 30.6.2019 končí zapojení do 

projektu Center společných služeb, kde od smluvního partnera – Svazu měst a obcí ČR 

Mikroregion dostává finance na mzdy zaměstnanců. Předpokládá se prodloužení projektu 

do 31.12.2019, ale zcela jistě dojde ke změně podmínek projektu od 1.7.2019 a bude 

pravděpodobně vyžadována vyšší míra zapojení spolufinancování ze strany Mikroregionu 

Ivančicko. Aby bylo možné pokrýt výpadek těchto příjmů, je navrženo stanovit navýšení 

členského příspěvku o 10,- Kč. Dalším důvodem pro navýšení je také o obecně zvyšující se 

cenová hladina všech služeb a nutnost spolufinancovat některé společné projekty DSO, 

jejichž společné výstupy slouží převážně všem obcím. Po krátké diskuzi, ve které se 

zástupci obcí vyjádřili podpořit tento návrh, nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 6 

SV doporučuje VH schválit řádný členský příspěvek ve výši 30,- Kč/obyvatele a ukládá 

ekonomce DSO vypracovat návrh rozpočtu 2019, který bude 15 dní před konáním 

valné hromady (18.12.) vyvěšen na úředních deskách obcí. 

 

7. Rozpočtové opatření č. 10/2018 

 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 10/2018, které 

se týká úprav položek schváleného rozpočtu MR Ivančicko o částky uvedené v příloze 

zápisu.  

 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 7 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2018 dle přílohy. 

 

 

8. Plán inventur, ustanovení inventarizační komise a odpisový plán majetku 

Tajemník seznámil přítomné s navrženým plánem inventur a vyzval je k ustanovení 

inventarizační komise, jejíž členové budou pověřeni úkoly provedení fyzické a dokladové 

inventury. Navrženi byli Ing. Svatopluk Staňek jako předseda komise, jako další členové 

Mgr. Josef Benda a Ing. Jan Trecha. K návrhům neměl nikdo námitky, proto předseda 

svazku nechal hlasovat. 
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Usnesení č. 8 

SV schvaluje plán provedení inventur a složení inventarizační komise dle předloženého 

návrhu. Členové: Ing. Svatopluk Staněk (předseda komise), Mgr. Josef Benda, Ing. Jan 

Trecha. SV se dále obrací na členské obce o poskytnutí součinnosti při fyzickém zjištění 

stavu majetku umístěného v obcích, který je vlastnictvím DSO Mikroregion Ivančicko. 

SV dále schvaluje odpisový plán majetku. 

 

 

9. Různé 

 

V bodě různé nebyly žádné připomínky ani dotazy. 

 

10. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 19.30 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 15 11. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Živná 

 

 

  

Rostislav Štork 
 

Mgr. Miloš Musil 

předseda správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


