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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 24. září 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 

 

Omluveni: 
Mgr. Naděžda Chajmová, Ing. Radka Formánková, 

 

 

Hosté: 
 
 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

1. Zahájení 

2. Rozpočtové opatření č. 8/2018 

3. Projednání vyjádření čestného uznání Josefu Obršlíkovi 

4. Výběr zhotovitele stolních kalendářů na rok 2019 

5. Různé 

6. Ukončení  

 

 
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 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání.  
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2. Rozpočtové opatření č. 8/2018 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 8/2018, které se 

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

 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2018 dle přílohy. 

 

 

3. Projednání vyjádření čestného uznání Josefu Obršlíkovi 

 

Tajemník svazku navrhl ke zvážení vyjádřit uznání Josefu Obršlíkovi, starostovi obce 

Ketkovice za jeho dlouholetou práci pro obec a přínos pro Mikroregion jménem valné hromady 

Mikroregionu Ivančicko. Funkci starosty nebo místostarosty obce vykonával 22 let (6 let jako 

místostarosta, 16 jako starosta) a obec Ketkovice byla také jedna ze zakládajících obcí 

Mikroregionu v roce 2003. V komunálních volbách již nekandiduje a odchází do zaslouženého 

důchodu. 

 

Tajemník také navrhnul, aby mu z rozpočtu Mikroregionu Ivančicko byl zakoupen nějaký 

drobný dárek (např. dárkovou sadu vín, nebo něco jiného). 

 

Dne 2. října se koná poslední valná hromada, která bude pro Josefa Obršlíka také poslední. Při 

této příležitosti by mu mohlo být čestné uznání vyjádřeno a předán i případný dar. 

 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 3 

SV doporučuje valné hromadě schválit vyjádření čestného uznání Josefu Obršlíkovi za 

dlouholetou práci a rozvoj obce Ketkovice. Schvaluje zakoupení daru v hodnotě do 300,- 

Kč. 

 

 

4. Výběr zhotovitele stolních kalendářů na rok 2019 

Tajemník informoval správní výbor, že v souladu s vnitřní organizační směrnicí upravující 

zadávání veřejných zakázek byl proveden průzkum trhu, které firmy by měly kapacitu 

vytisknout stolní kalendáře Mikroregionu a za jakou cenu. Tajemník seznámil SV s nabídkou 

firmy Reklamní agentura GONG – Ing. Jan Příhoda, se kterou má Mikroregion dobré 

zkušenosti a spolupráci při řešení obdobných zakázek. Vůči nabídce firmy Reklamní agentura 

GONG – Ing. Jan Příhoda neměl nikdo žádné výhrady, cena je obdobná jako v předchozích 

letech. 

 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 
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Usnesení č. 4 

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 „Stolní kalendáře pro rok 2019", firmě Ing. Jan Příhoda, 

reklamní agentura GONG, Botanická 52, 602 00 Brno, IČ: 44071990 za cenu 33 Kč/ks 

vč. DPH. Dodavateli bude následně vystavena objednávka na přesný počet kusů dle 

požadavků členských obcí. 

 

5. Různé 

V bodě různé nebyly žádné připomínky ani dotazy. 

 

6. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 17.45 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 24 9. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Živná 

 

 

  

Rostislav Štork 
 

Mgr. Miloš Musil 

předseda správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


