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ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konané dne 4. února (úterý) v 16.00 hod. 

budova SVČ Ivančice – 1. patro, zasedací místnost, Zemědělská ul. 2  

(vchod z přední části budovy) 

 
Přítomní členové správního výboru: 

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

Ing. Jan Trecha 

 

Omluven: 

--- 

 

Hosté: 

--- 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

1) Zahájení  

2) Informace o činnosti CSS a zhodnocení realizovaných aktivit 

3) Směrnice o finanční kontrole DSO MR Ivančicko a schválení osob pověřených 

výkonem řídící kontroly 

4) Dotační možnosti JmK na rok 2020, schválení podání žádostí o dotace 

5) Příspěvek Nadace ČEZ 2020 

6) Odměny za činnosti pro DSO 

7) Rozpočtové opatření č. 1/2020 

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. 
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2. Informace o činnosti CSS a zhodnocení realizovaných aktivit 

Zprávu o činnosti CSS prezentoval tajemník svazku. 

• Regiontour 2020  

Tajemník informoval o průběhu akce Regiontour 2020. Správnímu výboru byl předložen 

přehled realizovaných výdajů, které činily 268.228 Kč. Výdaje byly hrazeny z příspěvku 

města Ivančice ve výši 147.000 Kč, příspěvku města Oslavany ve výši 80.000 Kč, 

spoluúčast MR Ivančicko činila 41.228 Kč. Následně proběhla krátká diskuze ohledně 

pozitiv a negativ účasti MR Ivančicko na této akci. 

• Zpracování a podání žádosti o změnu projektu „Mikroregion Ivančicko pro seniory a 

handicapované“ 

Tajemník svazku informoval o podání žádosti na JmK o změnu termínu pro realizaci tohoto 

projektu, konkrétně prodloužení projektu do 30.6.2020 (původně 30.4.2020).  

• Podání individuální žádosti o dotaci na JmK na mzdové výdaje 

Tajemník svazku informoval o podání žádosti o individuální dotaci JmK na projekt 

„Podpora provozu Centra společných služeb Mikroregionu Ivančicko“ ve výši 200.000 Kč 

na mzdové výdaje MR Ivančicko. 

• Projekt „Řešení odpadů v MR Ivančicko“ 

Tajemník svazku informoval o vývoji projektu týkajícího se společného pořízení nádob na 

tříděné odpady z dotace OPŽP. Po počátečních komplikacích s původním zpracovatelem 

žádosti o dotaci byla oslovena Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, která 

žádost o dotaci vč. potřebných příloh zpracovala. Náklady za zpracování budou zpětně 

uznatelné vůči dotaci z OPŽP se spoluúčastí MRI ve výši 15 %. Žádost o dotaci byla podána 

dne 3.2.2020. 

• Zpracování závěrečných zpráv a vyúčtování dotací z JmK 

Tajemník svazku informoval o zpracování závěrečných zpráv a vyúčtování k dotacím na 

projekty „Dokumentace pro územní rozhodnutí pro cyklotrasu Ivančice – Dolní Kounice, 

úsek cyklostezky vedoucí v k.ú. Ivančice“ a „Udržování čistoty cyklostezky Oslavany-

Ivančice“. 

• Schůze cyklokoordinační komise 

Tajemník informoval, že dne 5. 2. 2020 došlo ke setkání cyklokoordinační komise. 

Projednávaly se především aktuální informace o průběhu projektové přípravy cyklostezky 

Ivančice-Dolní Kounice a dotační možnosti z JmK pro rok 2020. 

• Průběh realizace projektu pro seniory a handicapované 

Tajemník předal slovo Jitce Živné, specialistce na aktivity pro seniory a handicapované, 

aby informovala SV o průběhu projektu. J. Živná informovala o již proběhlých i 

plánovaných aktivitách. Projekt má velice dobrý ohlas. O již zrealizované aktivity (právní 

poradna, divadelní a poznávací zájezdy, filmové podvečery) byl velký zájem. Zároveň došlo 

ke zmapování a kontaktování všech aktivních seniorských organizací na území MR 

Ivančicko. Následně proběhla krátká diskuze ohledně konkrétních formách aktivit pro 

seniory v jednotlivých obcích mikroregionu.  

• Příprava akce Výstava Mikroregion Ivančicko 

Tajemník svazku informoval, že MR Ivančicko zbývá do konce dubna 2020 zrealizovat akci 

s názvem "Výstava Mikroregion Ivančicko". Akce je financována z příspěvku Nadace ČEZ. 

Předmětem akce je prezentace svazku široké veřejnosti. Na základě předešlého oslovení 

všech členských obcí vzešly tři návrhy na prostory pro konání akce, a to zámek Oslavany, 

klášter Rosa coeli a památních A. Muchy Ivančice. Následně proběhla diskuze o podobě a 

místě konání výstavy. SV jako nejoptimálnější variantu navrhl památník A. Muchy 

v Ivančicích.   

• Příprava akce Ivančicko žije – miniveletrh 
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Tajemník informoval, že dne 15. 4. 2020 proběhne v areálu SVČ Ivančice plánovaná akce 

na podporu lokální ekonomiky „Ivančicko žije – Miniveletrh“. Akce bude sloužit k 

prezentaci firem, spolků a organizací veřejnosti. Akce je financovaná z příspěvku Nadace 

ČEZ. 

• Informace ohledně dalších seminářů 

Tajemník informoval o plánovaných vzdělávacích seminářích na rok 2020 pro zastupitele 

obcí. 

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV bere na vědomí informace Centra společných služeb a zhodnocení realizovaných 

aktivit.  

 

3. Směrnice o finanční kontrole DSO MR Ivančicko a schválení osob pověřených 

výkonem řídící kontroly 

Tajemník svazku informoval, že od 1. 1. 2020 došlo k zařazení dobrovolných svazků obcí 

mezi orgány veřejné správy, tudíž nově i na DSO dopadá zákon o finanční kontrole. Ten 

stanovuje, že řídící kontrola svazku musí být v odpovědnosti osob označovaných jako 

příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Z toho důvodu je potřeba pro tyto 

funkce pověřit konkrétní osoby. Zároveň tajemník předložil SV vzor směrnice o finanční 

kontrole DSO MR Ivančicko. 

 

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

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje směrnici o finanční kontrole DSO MR Ivančicko. Osoby vykonávající řídicí 

kontrolu: příkazce operace – předseda DSO (v nepřítomnosti 1. místopředseda). SV 

pověřuje účetní DSO paní Magdalénu Procházkovou správcem rozpočtu/hlavní účetní 

předběžné řídící kontroly a vykonavatele průběžné a následné řídící kontroly.  

 

4. Dotační možnosti JmK na rok 2020, schválení podání žádostí o dotace 

Tajemník předložil SV dotační možnosti Jihomoravského kraje pro rok 2020. Z vypsaných 

grantů je možné, aby Mikroregion podal žádost o dotaci na níže uvedené projekty: 

• Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2020 

Max. výše dotace 300.000 Kč, dotace max. 40 % uznatelných výdajů, spoluúčast min. 60 

%. Dotaci je možné využít na projekt „Dokumentace pro stavební povolení cyklotrasy 

Ivančice – Dolní Kounice I. etapa“. Při využití maximální výše dotace 300.000 Kč je nutné 

financovat z vlastních zdrojů 450.000 Kč, tedy celkové uznatelné výdaje 750.000 Kč. 

• Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských 

tratí v Jihomoravském kraji v roce 2020 

Jako v předešlých letech bude dotace využita na údržbu cyklostezky Oslavany-Ivančice, 

dotace max. 70 % uznatelných výdajů, spoluúčast min. 30 %. Maximální výše dotace 

70.000 Kč, výše spoluúčasti 30.000 Kč. 

• Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji pro rok 2020 

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč. Maximální výše podpory 

na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %. 

Z dotace by bylo možné financovat pořízení společného majetku.  
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• Individuální dotace – JMK 

Vzhledem k dobrým ohlasům a úspěchu současného projektu („Mikroregion Ivančicko pro 

seniory a handicapované“), tajemník navrhuje v projektu pokračovat projektem 

„Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované 2“ – předpokládané výdaje 200.000 

Kč. Termín pro podání žádosti je do poloviny dubna 2020. 

 

Následně SV diskutoval možné náměty na pořízení společného majetku. 

 

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

 

Usnesení č. 4 

SV schvaluje podání žádostí o dotace na Jihomoravský kraj na níže uvedené projekty a 

ukládá Centru společných služeb jejich zpracování do 28.2.2020:  

Udržování čistoty cyklostezky Oslavany – Ivančice (dotační výzva: Podpora udržování 

čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském 

kraji v roce 2020). Výše žádosti o dotaci: max. 70.000 Kč. 

Dokumentace pro stavební povolení cyklotrasy Ivančice – Dolní Kounice I. etapa (dotační 

výzva: Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 

2020). Výše žádosti o dotaci: dle cenové nabídky na zpracování dokumentace pro stavební 

povolení dle provedeného průzkumu trhu, max. do výše 300.000 Kč). 

Projekt Pořízení společného majetku pro podporu venkovních společenských a 

kulturních akcí (dotační výzva: Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje 2020). 

Výše žádosti o dotaci: 66.000,- Kč, spoluúčast hrazena z příspěvku Nadace ČEZ/z 

vlastních zdrojů/z příspěvků obcí.., 

Projekt „Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované 2“ (dotační výzva: 

Individuální dotace JmK 2020). Výše žádosti o dotaci: 200.000 Kč, spoluúčast hrazena 

z příspěvku Nadace ČEZ/z vlastních zdrojů. 

 

5. Příspěvek Nadace ČEZ 2020 

Tajemník svazku informoval o plánované březnové schůzce se zástupci Nadace ČEZ 

ohledně finanční podpory a spolupráce v roce 2020. Zároveň předložil SV návrh pro využití 

grantového příspěvku Nadace ČEZ v celkové výši 450.000 Kč na projekt „Podpora obcí 

Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity“. Dle návrhu dostane stejně jako loni polovina 

obcí (letos Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice a Senorady) 

56.000 Kč (celkem 336.000 Kč) na vlastní projekt dle svého určení. Další společné aktivity 

financované z příspěvku Nadace ČEZ by byly: ekonomické poradenství pro obce, 

cyklovyjížďka a pořízení drobnějšího majetku pro podporu venkovních kulturních akcí. 

 

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

 

Usnesení č. 5 

SV schvaluje přípravu žádosti o grantový příspěvek Nadace ČEZ v roce 2019 na projekt 

„Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity“ (dále jen "projekt") 

v celkové výši 450.000 Kč. SV ukládá Centru společných služeb shromáždit žádosti od 

členských obcí Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice a 

Senorady v termínu do 15.3.2020. Finanční výše každé žádosti od jednotlivé obce 56.000 

Kč. Další aktivity projektu: - ekonomické poradenství pro obce (40.000 Kč), - 

cyklovyjížďka 8.5.2020 (10.000 Kč), - pořízení společného majetku 51.000,- Kč, -povinný 

audit 13.000,- Kč. 
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6. Odměny za činnosti pro DSO 

Tajemník svazku informoval o nárůstu objemu práce pro účetní svazku. Nárůst vyplývá 

především z neustále se rozšiřujícího rozsahu činnosti svazku. Ze strany svazku nejsou 

k výkonu funkce účetní žádné námitky, stejně tak přezkumy hospodaření ze strany kraje 

probíhají bez výhrad. Proto bylo navrženo pro účetní svazku navýšení finanční odměny. 

Následně proběhla diskuze ohledně možností snížení objemu práce pro účetní. Dále SV 

navrhl mimořádnou odměnu pro předsedkyni svazku, specialistku na aktivity pro seniory a 

handicapované a tajemníka svazku za výkon své funkce a úsilí při realizaci projektů MR 

Ivančicko. 

 

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

 

Usnesení č. 6 

Schvaluje odměny za činnosti realizované pro DSO (forma DPP) dle návrhu, který je 

přílohou zápisu. 

 

7. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 1/2020, 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. 7 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/ 2020, které je přílohou zápisu. 

 

 

8. Různé 

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

 

9. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 19.00 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 4. 2. 2020 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


