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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 3. ledna 2022 v 10.00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Mgr. Naděžda Chajmová, Ing. Petr Koťara, Ing. Svatopluk Staněk, Mgr. Jana Heřmanová, 

Ing. Jan Trecha 

 

 

Omluven: ----- 

 

 

Hosté: ------ 
 
 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

1. Zahájení  

2. Změna na pracovní pozici DPP – asistentka pro podporu akcí na území obcí Mr 

Ivančicko 

3. Různé  

4. 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. 
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2. Změna na pracovní pozici DPP – asistentka pro podporu akcí na území obcí MR 

Ivančicko 
 

Tajemník informoval SV, že zaměstnankyně na DPP MZ na konci roku 2021 požádala o 

ukončení DPP, jejíž náplní byla správa majetku, propagace Mikroregionu a další pomocné 

práce. S MZ bylo dohodnuto, že nejpozději v průběhu ledna 2022 bude DPP ukončena a práce 

předána novému pracovníkovi. 
 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem a potřebě tuto změnu řešit neprodleně, tajemník oslovil 

bývalou zaměstnankyni MR Ivančicko paní JŽ, která má s touto prací již zkušenosti a zná celé 

území MR, zda by měla zájem po MZ tuto práci převzít. Náplň práce, rozsah odpracovaných 

hodin, výše odměny a další smluvní podmínky DPP by zůstaly stejné jako doposud. 
 

Uvedená kandidátka zájem o tuto práci projevila, proto tajemník SV navrhuje schválit novou 

DPP s paní JŽ. Všichni členové SV se shodně vyjádřili, že ke schválení nové DPP nemají 

žádných výhrad a souhlasí s předloženým návrhem. 

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje ukončení DPP s MZ. SV současně schvaluje uzavření nové DPP s paní JŽ na 

pozici asistentka pro podporu akcí na území obcí MR Ivančicko ve znění přiložené DPP, která 

je přílohou zápisu. 

 

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

 

3. Různé 

K bodu různé nikdo nic neměl, proto předsedkyně poděkovala za účast a SV ukončila.  

 

4. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 10.15 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 03. 01. 2022 

 

 
 

 

 

Zapsal: Ing. Bohumil Smutný 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


