
ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konané dne 2. srpna 2021 (pondělí) v 17.00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2  

(vjezd z ulice Padochovská – zadní část budovy) 

 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

 

1) Zahájení  

2) Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko 

3) Rozpočtové opatření č. 6/2021 

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. Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko  

Tajemník informoval, že aktuálně probíhá administrace projektu "Řešení odpadů v 

Mikroregionu Ivančicko". Jakmile proběhne dodávka předmětu plnění obcím, bude nutné 

řešit formální předání pořízeného majetku obcím a občanům. Ve spolupráci s 

Mgr. Maxovou byly vypracovány návrhy dvou dokumentů. Prvním je "Smlouva o výpůjčce 

a darovací smlouva". Touto smlouvou předá Mikroregion pořízený majetek z dotace 

zapojeným obcím. Majetek však stále zůstane ve vlastnictví Mikroregionu a teprve po 

uplynutí doby udržitelnosti přejde z vlastnictví Mikroregionu do vlastnictví obcí. Vzhledem 

k tomu, že celková hodnota veškerého majetku pořízeného z dotace je přes 1 mil. Kč, musí 

tuto smlouvu schválit valná hromada MR Ivančicko, která se pravděpodobně bude konat 

v na konci září nebo začátkem října. Druhým návrhem dokumentu je „Předávací protokol“, 

a to ve vztahu obec vs. občan. Jde o situaci, která nastane ve stovkách případů, kdy obec 

dále vypůjčený majetek Mikroregionu bude předávat občanovi do jeho užívání. Oba návrhy 

dokumentů byly SV zaslány v podkladech pro dnešní zasedání.  



 

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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje návrh obsahu vzorových dokumentů vztahující se k realizaci projektu 

"Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko": 1) Smlouvu o výpůjčce a darovací smlouvu, 

2) Předávací protokol. Tyto dokumenty budou v uvedené podobě předloženy k projednání 

a schválení valnou hromadou Mikroregionu Ivančicko a zapojeným členským obcím do 

projektu, tj. Biskoupky, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Kupařovice, Němčičky, Nové 

Bránice, Senorady. 

 

3. Rozpočtové opatření č. 6/2021 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 6/2021, které se 

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

 

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

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021, které je přílohou zápisu. 

 

4. Různé 

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

 

5. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 18.00 hod. 

 

V Ivančicích dne 02.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


