
ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konané dne 1. září 2021 (středa) v 17.00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2  

(vjezd z ulice Padochovská – zadní část budovy) 

 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

 

1) Zahájení  

2) Regiontour 2021 

3) Právní poradna pro občany obcí Mikroregionu Ivančicko 

4) Oprava povrchu cyklostezky Oslavany-Ivančice 

5) Žádost Moravského rybářského svazu, pobočný spolek Ivančic 

6) Videozpravodajství Mikroregionu Ivančicko 

7) Oprava poškozeného skákacího hradu 

8) Různé  

9) 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. Regiontour 2021 

Tajemník informoval, že byl osloven Veletrhy Brno ohledně nové nabídky účasti na akci 

Regiontour, která po koronavirové pauze opět pokračuje. Uskuteční se ve dnech 21.-24. 10. 

2021 při veletrhu Caravaning Brno. Ze spojení těchto dvou akcí si veletrhy slibují, že bude 

možné oslovit více návštěvníků se zájmem o cestování. Účast je možná formou 

připravených balíčků či individuálně řešená. Pokud by si města Ivančice a Oslavany přály 

řešit účast a mohly uvolnit finance na tento účel, pak by bylo třeba situaci neodkladně řešit, 

neboť zbývá velice krátká doba na přípravu. Ing. Staněk k této věci informoval, že tuto 

záležitost v užším vedení města již projednávali a dospěli k závěru, že v letošním roce není 



úplně vhodné se této akce přímo účastnit jako vystavovatelé, jak z pohledu krátkého termínu 

k přípravě, tak i z pohledu nového formátu veletrhu. 

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV bere na vědomí podané informace ohledně možnosti účasti na veletrhu turistických 

možností v regionech Regiontour 2021. SV doporučuje, vzhledem k nejistému vývoji 

epidemické situace, nejistému uskutečnění akce, finančním možnostem, krátké době pro 

přípravu a na základě vyjádření některých zástupců zapojených měst, se této akce v roce 

2021 neúčastnit."   

 

3. Právní poradna pro občany obcí Mikroregionu Ivančicko 

Informace presentoval tajemník svazku. S koncem projektu pro seniory a handicapované na 

jaře 2021 také skončila dotovaná bezplatná právní poradna ve spolupráci s Mgr. Maxovou, 

na kterou si občané zvykli a byla to velmi poptávaná služba. Dotace v tento okamžik na 

pokračování projektu nejsou. Avšak je možné zkusit tuto velmi poptávanou službu zachovat 

a poskytovat ji za minimální úhradu, tak aby se pouze pokryly náklady na odměnu pro 

advokátku. Úhrada za konzultaci by byla požadována od občanů ve výši 500 Kč, přičemž 

možnost využití by byla otevřena všem věkovým skupinám, nejen seniorům a 

handicapovaným. Pro ty by byla nastavena zvýhodněná cena 400 Kč. Spoluúčast 

Mikroregionu by na této akci spočívala pouze v poskytnutí prostor, v organizaci a propagaci 

akce. Pokud by byl o tuto službu zájem, bylo by možné ji rozšířit o další termíny či 

přesunout i do dalších měst a obcí. Pokud by zájem nebyl ani po opakované propagaci, tato 

služba by nadále nepokračovala a byla by ukončena. 

 

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

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje poskytování Právní poradny pro občany obcí Mikroregionu Ivančicko ve 

spolupráci s advokátkou Mgr. et Mgr. Veronikou Maxovou v kanceláři Zemědělská 2, 

Ivančice. SV schvaluje cenu za poskytnutou 30minutovou konzultaci ve výši 500 Kč pro 

občany ve věku 18-64 let, 400 Kč pro občany ve věku 65+ a handicapované. Odměna 

advokátky bude tvořena částkou úhrad za poskytnuté služby od občanů. 

 

4. Oprava povrchu cyklostezky Oslavany-Ivančice 

Ing. Staněk informoval, že byla provedena kontrola povrchu cyklostezky Oslavany-

Ivančice a zjištěny byly četné praskliny, které jsou prakticky po celé délce cyklostezky, jak 

na oslavanské, tak i na ivančické straně. Těchto prasklin jsou řádově desítky až stovka. 

Záruka už uplynula. Je potřeba zajistit, aby před blížící se zimou byly spáry opraveny a 

zamezilo se dalšímu zvětšování trhlin. Majitelem cyklostezky je Mikroregion, který musí 

tuto opravu objednat a nechat provést. Z toho důvodu byl osloven zhotovitel cyklostezky, 

firma COLAS, aby předložila nabídku na opravu. Cenová nabídka činí 40.264 Kč vč. DPH. 

Vzhledem k tomu, že cyklostezka je téměř přesně půl napůl na katastrech měst Oslavany a 

Ivančice, bylo by vhodné, aby náklady nesla města Oslavany a Ivančice v tomto poměru. 

Vzhledem k tomu, že však zatím neexistuje mezi Mikroregionem a oběma městy smlouva 

o úhradě nákladů na opravy a údržbu, bude muset být schválen mimořádný členský 

příspěvek těmto městům. Oslavany již avizovaly, že jsou tuto částku připraveny uvolnit. 

Město Ivančice bylo o této opravě informováno, starosta Milan Buček k tomu uvedl, že „to 

nějak vyřešíme a domluvíme se na opravě“. Tajemník uvedl, že schválení mimořádných 



členských příspěvků pro města Ivančice a Oslavany však již nespadá do kompetence 

správního výboru, ale valné hromady. 

 

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

 

Usnesení č. 4 

SV, vzhledem k nutnosti zajistit financování opravy povrchu cyklostezky formou 

mimořádných členských příspěvků od měst Ivančice a Oslavany, doporučuje tento bod 

projednat a schválit valnou hromadou DSO na nejbližší schůzi. 

 

5. Žádost Moravského rybářského svazu, pobočný spolek Ivančic  

Tajemník seznámil SV se žádostí Moravského rybářského svazu, pobočný spolek Ivančice, 

o umožnění pořádání akce „Dětský rybářský den“ dne 18.9.2021 na cyklostezce Oslavany-

Ivančice. Akce vyžaduje částečné omezení provozu na cyklostezce v úseku kolem rybníka 

Pancíř II. SV určil podmínky, za kterých může dojít k tomuto omezení a uložil tajemníkovi 

svazku zaslat vyrozumění vč. uvedení těchto podmínek, které se týkají zajištění bezpečnosti 

provozu.  

 

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

 

Usnesení č. 5 

SV schvaluje žádost Moravského rybářského svazu, z. s., pobočný spolek Ivančice 

k částečnému omezení provozu cyklostezky Oslavany-Ivančice pro akci „Dětský rybářský 

den“ v termínu uvedeném v žádosti (dle přílohy) a za stanovených podmínek bezpečnosti 

provozu.   

 

6. Videozpravodajství Mikroregionu Ivančicko 

Informace prezentoval tajemník svazku. V rámci projektu „Podpora obcí Mikroregionu 

Ivančicko a společné aktivity 2021“ byla schválena aktivita příprava videozpravodajství. 

Již při přípravě této aktivity byl ke spolupráci osloven pan Jan Dvořák, který se tvorbou 

videí profesionálně zabývá a jeho služby MR Ivančicko využil při zpracování videí pro 

seniory a handicapované. Tajemník informoval, že vzhledem k časové vytíženosti pana 

Dvořáka dále také navrhuje sám sebe, aby se na realizaci této aktivity podílel, tedy 

konkrétně v terénu pořizoval reportáže a připravoval panu Dvořákovi obsahové a textové 

podklady ke zpracování reportáží. Často půjde o práci o víkendech, kdy se v obcích konají 

různé akce. Jan Dvořák zajistí střih videa, samotné zpracování a doplnění o mluvené slovo. 

Financování této aktivity je schváleno z letošního projektu podpořeného od Nadace ČEZ a 

půjde o 9 dílů videozpravodajství. Dotace od Nadace ČEZ byla již obdržena. Každý měsíc 

bude zpracován jeden díl, pravidelně bude videozpravodajství vycházet každý měsíc od září 

2021 do května 2022. V rozpočtu je na každý díl alokovaná částka celkem 6.000 Kč. Tyto 

práce je třeba vyfakturovat jako službu, což Ing. Smutný i Jan Dvořák splňují. Tajemník 

vyzval přítomné, aby vznesli podněty a návrhy na to, co zajímavého je možné natočit v 

jejich obci. Tato nabídka bude rozeslána také na ostatní obce mikroregionu. 

 

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

 

Usnesení č. 6 

SV schvaluje objednávky služeb na zpracování videozpravodajství realizovaného v rámci 

projektu "Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021". Jedná se o 9 

dílů v období září 2021 - květen 2022. Výdaje na každý zpracovaný díl 6.000 Kč. 



Dodavatelé: Jan Dvořák, Ivančice, B. M. Kuldy 341/5, IČ: 04371721, odměna za každý 

zpracovaný díl 4.000 Kč; Ing. Bohumil Smutný, Hřbitovní 1212/19, IČ: 06572952 

odměna za každý zpracovaný díl 2.000 Kč. Hrazeno z grantového příspěvku Nadace ČEZ. 

 

7. Oprava poškozeného skákacího hradu 

Tajemník informoval, že na hodech v členské obci Mikroregionu Ivančicko došlo k 

poškození skákacího hradu. Jedná se o cca 40 cm dlouhou trhlinu ve švu. Toto poškození 

bylo zjištěno až na následující akci dne 27.8., kdy pořadatelé o defektu ihned informovali a 

trhlinu provizorně sešili. Bylo zjištěno, že trhlina se na hradu nacházela ještě před konáním 

akce v členské obci. Avšak tím, že organizátoři hrad po celou dobu konání hodů intenzivně 

využívali, došlo k značnému zvětšení trhliny a takovému poškození, které si již vyžaduje 

odbornou opravu ze strany výrobce. Členská obec se odpovědnosti za škodu nezříká a 

nabídla, že je ochotna opravu uhradit. Po posouzení stavu hradu ze strany výrobce z Černé 

Hory bylo sděleno, že oprava této způsobené trhliny může mít hodnotu cca 3 tis. Kč.  

Výrobce však upozornil, že v důsledku současného celkového opotřebení matrace však 

budou další trhliny z důvodu postupného uvolňování švů dále vznikat a doporučil generální 

opravu spodní části hradu, kde se skáče. Tato oprava je vyčíslena na 8.385 Kč vč. DPH. 

Při následné diskuzi došlo ke shodě, že členská obec by měla uhradit pouze poměrnou část 

nákladů na opravu, neboť nenese odpovědnost za celkové opotřebení hradu, které vzniklo 

v důsledku několikaletého využívání. Tajemník sdělil, že se starostou členské obce celou 

záležitost projednal. Starosta obce vzniklou škodu uznal a souhlasí s úhradou části nákladů 

za opravu ve výši 3.000 Kč. 

 

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

 

Usnesení č. 7 

SV schvaluje opravu poškozeného skákacího hradu ve výši 8.385 Kč. SV ukládá na 

členskou obec přefakturovat poměrnou část nákladů ve výši 3.000 Kč za opravu 

vztahující se ke způsobené škodě při použití skákacího hradu. 

 

 

8. Různé 

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

 

9. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 18.45 hod. 

 

V Ivančicích dne 01.09.2021 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


