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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 5. února 2019 v 16.00 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 

 

Omluven: 
Ing. Jan Trecha 

 

 

Hosté: Mgr. Miloš Musil, předseda cyklokoordinační komise 
 
 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

1. Zahájení  

2. Informace CSS 

 informace o činnosti 

 zhodnocení akce Regiontour 2019 

 pokračování projektu CSS po 30.6.2019 

 záležitosti týkající se cyklostezek 

 technický pracovník Mikroregionu 

3. Příspěvek Nadace ČEZ pro rok 2019 

4. Dotační možnosti Jihomoravského kraje na rok 2019 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2019 

6. Různé  

7. Ukončení  

 

 

 

 

 

  



 
 

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČ: 71187081 
 

 

2 

 

1. Zahájení 

Schůzi zahájila předsedkyně správního výboru Mgr. Jana Heřmanová. Vzhledem k tomu, 

že Správní výbor má nového člena Ing. Petra Koťaru, předsedkyně požádala všechny 

přítomné o krátké představení. 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 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání. 

 

 

2. Informace centra společných služeb (CSS) 

• Informace o činnosti 

Zprávu o činnosti centra společných služeb za měsíc leden 2019 prezentoval tajemník 

svazku. Kompletní zpráva o činnosti CSS je součástí přílohy tohoto zápisu. 

 

Mgr. Heřmanová a Ing. Koťara vyslovili žádost, aby CSS zpracovávalo informace o 

činnosti každý měsíc pro zastupitele obcí, co se za proběhlý měsíc událo a co se na další 

měsíc chystá, aby Mikroregion více vešel do povědomí lidí, že se opravdu něco děje, a že 

je pro obce užitečný, a v čem všem může být i přínosný. Tajemník informoval, že 

sebehodnotící zprávu měsíčně zpracovává pro potřeby Svazu měst a obcí v rámci projektu 

CSS a tato zpráva může být poskytnuta i členským obcím a jejich zastupitelům. Dále lze 

zpracovávat informaci o dění každý měsíc určenou pro webové stránky a medializaci. SV 

výbor tajemníka požádal, aby tak bylo učiněno. 

 

• Zhodnocení akce Regiontour 2019 

Tajemník přítomné informoval o průběhu akce Regiontour 2019. Správnímu výboru byl 

předložen přehled realizovaných výdajů, které činily 262.000 Kč. Do dnešního dne bylo 

uhrazeno vše, s výjimkou atrakce naučný koutek od Josefa Zahradníka. Nad tématem 

Reginotour proběhla dlouhá diskuse od průběhu samotných příprav, přihlášek, výběru 

dodavatele stánku, komunikace s BVV až po samotnou realizaci a průběh veletrhu. Z této 

diskuse vzešel návrh, aby se zástupci dotčených měst (Ivančice, Oslavany) a zástupci MrI 

sešli již v dubnu na organizační schůzce, udělali zhodnocení proběhlého Regiontouru 2019 

a dohodli se na případné další spolupráci pro rok 2020. Uzávěrka přihlášek na BVV je 

30.6.2019.  

 

• Pokračování projektu CSS po 30.6.2019 

Tajemník informoval, že stávající projekt a s tím spojené smlouvy s pracovním týmem běží 

do 30.6.2019. Svaz měst a obcí však dojednal prodloužení projektu do 31.12.2019. 

V současné době jsou v týmu zaměstnaní 4 pracovníci a SMO dotací přispívá na 3 celé 

pracovní úvazky (v rámci projektu CSS mají někteří pracovníci zkrácené úvazky, např. 

specialista pro rozvoj Mikroregionu, specialista na veřejné zakázky, pověřenec GDPR). 
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Mikroregion Ivančicko hradí k dotaci na mzdy spoluúčast Svazu měst a obcí ze svých 

členských příspěvků ve výši 5%. V případě prodloužení projektu by mělo dojít k zachování 

stávajícího pracovního týmu, ovšem SMO již bude na mzdy přispívat pouze do výše 2 

úvazků, přičemž pokud bude chtít Mikroregion Ivančicko zaměstnancům zachovat 

současnou výši mezd, bude muset tak jeden celý úvazek již financovat z vlastních zdrojů. 

Dotace na mzdy však bude od 1.7. 2019 ve výši 100% bez spoluúčasti.  S uvedeným 

vývojem situace bylo počítáno již v připravovaném rozpočtu na rok 2019, kde se 

navyšovaly řádné členské příspěvky, ze kterých budou v případě prodloužení mzdy 

pokryty. Po skončení projektu je nutná doba udržitelnosti 1 rok se zachováním jednoho 

pracovního úvazku. SV navrhl, že tento úvazek by byl pro manažera svazku, který by byl 

hrazen z řádných členských příspěvků a úvazek pověřence GDPR by byl hrazen z poplatků, 

které jsou vybírány od obcí a organizací za jeho služby. 

 

• Záležitosti týkající se cyklostezek 

Tajemník informoval členy SV, že Cyklokoordinační komise se již sešla na svém prvním 

jednání dne 15.1.2019 a požádal přítomného předsedu Mgr. Musila a informace z proběhlé 

schůzky. Řešena byla cyklostezka Ivančice-Dolní Kounice. 

 

Tajemník dále informoval, že 29.1.2019 bylo na Mikroregion Ivančicko doručeno datovou 

schránkou potvrzené závěrečné vyúčtování akce „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ ze 

Státního fondu dopravní infrastruktury. V návaznosti na to byl městům Ivančice a Oslavany 

odeslán ke schválení návrh Dodatku č. 2 k investiční akci „Cyklostezka Oslavany-

Ivančice“, kterým se upřesňuje finanční vypořádání. Ing. Staněk k tomu uvedl, že za město 

Oslavany se schválením dodatku nebude problém. Pracovníci CSS dále informovali správní 

výbor, že již byly zahájeny práce na dohledání všech výdajů v účetnictví, které souvisely 

s výstavbou cyklostezky, výkupem pozemků apod. relevantními výdaji. Vzhledem k tomu, 

že uvedené výdaje nebyly v účetnictví evidovány odděleně, bude nutné projít všechny 

realizované výdaje v účetnictví z let 2013 – 2016, kdy vznikaly uvedené výdaje, aby je bylo 

možné dohledat. Současná účetní svazku bohužel je pracovně vytížená a nemá časový 

prostor, aby tuto činnost prováděla. Mgr. Heřmanová požádala pracovníky CSS, aby tyto 

výdaje byly co nejdříve vyhledány, aby bylo možné je předložit orgánům Mikroregionu 

Ivančicko, města Ivančice a Oslavany. 

 

• Technický pracovník Mikroregionu 

Na jednotlivé obce Mikroregionu byl zaslán dotazník, který zjišťuje případný zájem o 

nového technického pracovníka, jeho vytíženost, druh pracovního vytížení a potřebu 

pořízení pracovních pomůcek a nástrojů. Výsledek tohoto dotazníku bude prezentován na 

další schůzi SV, který zpracuje doporučení pro valnou hromadu o případném zřízení této 

pracovní pozice, jejich pravidlech a cenách za využití služeb. 

 

 

Usnesení č. 2 

a) SV bere na vědomí informace Centra společných služeb za měsíc leden 2019. 

b) SV ukládá CSS v součinnosti s účetní svazku vypracovat přehled výdajů uhrazených 

Mikroregionem Ivančicko souvisejících s akcí „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“, aby 
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bylo možné v souladu se smlouvou o investiční akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ 

ve znění pozdějších dodatků stanovit přesnou výši částky, která bude vrácena městům 

Ivančice a Oslavany v termínu do 15.3.2019. 

 

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

 

 

3. Příspěvek Nadace ČEZ pro rok 2019 
 

Tajemník informoval o plánu na rok 2019 i plánované schůzce s Nadací ČEZ, kde se bude 

projednávat podpora na rok 2019-2020. Zástupci Nadace ČEZ již v minulých letech při 

jednáních s Mikroregionem Ivančicko uvedli, že by spíše přivítali využívání příspěvku pro 

jeden až tři velké projekty. V současné době však Mikroregion nemá žádný velký projekt, na 

který by bylo možné nadační příspěvek využít, a proto tajemník správnímu výboru navrhl dvě 

možná řešení: 

a) ponechat malé projekty všech obcí s příspěvkem 28.000,- Kč/obec (s výjimkou Ivančic 

a Oslavan – ty čerpají příspěvky přímo od Nadace ČEZ), ale jen za podmínky, že 

podpořeny budou pouze takové akce, u kterých každá obec k jedné akci doloží 

maximálně dva prvotní daňové doklady; 

b) zavést na dvouletý režim, kdy polovina obcí (dle abecedy) dostane v daném roce 

dvojnásobnou částku (tj. 56.000,- Kč) a využije ji na větší projekt dle svého určení – 

zeleň, oprava chodníků, větší kulturní akce, apod.  

 

Jako další společné akce Mikroregionu Ivančicko, které by byly v roce 2019 financovány 

z příspěvku Nadace ČEZ. Jednalo by se o tyt aktivity: 

- Podpora lokální ekonomiky (miniveletrh pro podnikatele) vč. výtisku katalogu 

řemeslníků v území Mikroregionu, 

- Cyklovyjížďka Mikroregionem Ivančicko, 

- Pořízení společného mobilního dopravního značení pro využití při uzavírkách v obcích 

(např. rekonstrukce komunikací apod.). 

Uvedené aktivity tajemník krátce prezentoval.  

 

Dále byla diskutována akce Festival Mikroregionu – z výsledků vyhodnocení akce vyplývá, že 

akce je z hlediska nalákání turistů a aktivních účastníků neefektivní. Tuto akci zpravidla 

navštěvují pouze rodiče či příbuzní vystupujících dětí, nikoli široká veřejnost. S touto akcí 

související vynaložené úsilí při přípravách a finanční výdaje jsou nerentabilní. Mezi členy SV 

proběhla krátká diskuse, kde padl návrh, nepřipravovat tuto akci pro rok 2019 a uspořádat místo 

toho jinou akci, která propojí spolupráci jednotlivých obcí. Například sportovní turnaje obcí, 

škol apod. Na takovou akci by bylo případně možné požádat o samostatnou dotaci. 

 

Dále byla diskutována potřeba vytvořit pro členské obce video prezentace, které by bylo možné 

následně využít jak pro prezentaci na webových stránkách Mikroregionu, jednotlivých obcí, tak 

i případně pro propagaci na akci Regiontour. Na tuto akci by také bylo případně možné požádat 

o samostatnou dotaci. 
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Tajemník dále informoval, že v termínu do 15.3.2019 je nutné Nadaci ČEZ předložit 

vyúčtování nadačního příspěvku v grantovém řízení „Podpora regionů 2018“. V této souvislosti 

je dle smlouvy o poskytnutí příspěvku nutné před doložením vyúčtování nechat udělat nezávislý 

audit na ověření čerpání a vyúčtování nadačního příspěvku poskytnutého Nadací ČEZ k úhradě 

výdajů na schválený projekt „Podpora společenského života, vzdělávání a vybavení v obcích 

Mikroregionu Ivančicko“ v úhrnné výši 450.000,- Kč. Cena za provedení ověření je 13.000,- 

Kč vč. DPH. Výdaje spojené s provedením auditu jsou již zahrnuty v rozpočtu nadačního 

příspěvku na toto období. Tajemník proto předložil SV ke schválení smlouvu se společností 

AUDIT – DANĚ, spol. s r.o., která audit příspěvku provádí v Mikroregionu každoročně. 

 

Usnesení č. 3 
 

a) SV schvaluje Smlouvu o provedení ověření s firmou AUDIT – DANĚ, spol. s r. o. 

Vídeňská 89, 639 00 Brno IČO: 64510727 (registrovaná Komorou auditorů České 

republiky) na ověření čerpání a vyúčtování nadačního příspěvku poskytnutého Nadací 

ČEZ v grantovém řízení „Podpora regionů 2018“ k úhradě výdajů na schválený projekt 

„Podpora společenského života, vzdělávání a vybavení v obcích Mikroregionu Ivančicko“ 

v úhrnné výši 450.000,- Kč. Cena za provedení ověření: 13.000,- Kč vč. DPH. 

 

b) SV doporučuje valné hromadě schvaluje projednat způsob využití grantového 

příspěvku 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 informace od členských obcí Biskoupky, Čučice, Dolní 

Kounice, Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Nová 

Ves, Nové Bránice a Senorady v termínu do 10.3.2019 a zapracovat jejich požadavky do 

projektu. Finanční výše každé žádosti od jednotlivé obce 28.000,-/56.000,- Kč. 

Další společné aktivity projektu: 

- Podpora lokální ekonomiky (miniveletrh pro podnikatele) vč. výtisku katalogu  

- Cyklovyjížďka Mikroregionem Ivančicko, 

- Pořízení společného mobilního dopravního značení pro využití při uzavírkách v obcích 

(např. rekonstrukce komunikací apod.) 

 

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

 

 

V 18:00 hod. odešla Mgr. Chajmová, počet členů správního výboru tak klesnul na 3. 

 

4. Dotační možnosti Jihomoravského kraje na rok 2019 
 

Tajemník předložil SV dotační možnosti Jihomoravského kraje pro rok 2019. Z vypsaných 

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

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

čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském 

kraji v roce 2019). Výše žádosti o dotaci: max. 70.000,- Kč. 
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- Dokumentace pro územní rozhodnutí pro cyklotrasu Ivančice – Dolní Kounice, úsek 

cyklostezky vedoucí v k.ú. Ivančice (dotační výzva: Podpora rozvoje venkova 

Jihomoravského kraje 2019). Výše žádosti o dotaci: 250.000 Kč. 

Členové SV také uložili manažerovi svazku hledat další možnosti financování. 

 

Předseda Cyklokoordinační komise Mgr. Musil se vyjádřil, že by bylo vhodné uvažovat i 

nad tvorbou dalších vedlejších cyklostezek a cyklotras navazujících z okolních obcí na 

páteřní cyklostezku. Zde se nabízí možnost propojení trasy z Nové Vsi či propojení na 

cyklostezky do Moravsko-Krumlovska a další. 

 

Usnesení č. 4 
 

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

ukládá Centru společných služeb jejich zpracování do 1.3.2019:  

• Udržování čistoty cyklostezky Oslavany-Ivančice (dotační výzva: Podpora udržování 

čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském 

kraji v roce 2019). Výše žádosti o dotaci: max. 70.000,- Kč. 

• Dokumentace pro územní rozhodnutí pro cyklotrasu Ivančice – Dolní Kounice, úsek 

cyklostezky vedoucí v k.ú. Ivančice (dotační výzva: Podpora rozvoje venkova 

Jihomoravského kraje 2019). Výše žádosti o dotaci: 250.000 Kč. 

 

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

 

 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2019 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 1/2019, které se 

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

 

Usnesení č. 5 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019, které je přílohou zápisu. 

 

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

 

 

 

6. Různé 

Tajemník přítomné informoval o podrobnostech k připravovanému zájezdu do města 

Sládkovičovo (Slovensko) na XII. Mezinárodní klobásový festival spojený s koupáním 

v termálním koupališti Vincov Les, Sládkovičovo. 

 

Usnesení č. 6 

SV schvaluje organizaci zájezdu pro občany do města Sládkovičovo (Slovensko) dne 

23.2.2019 na akci „Klobásový festival“, odjezd z měst Ivančice, Oslavany, Dolní Kounice. 
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Výdaje akce budou hrazeny z úhrad od účastníků zájezdu, cena zájezdu 500,- Kč/osobu 

(zahrnuje dopravu, pojištění, občerstvení). Minimální počet účastníků pro realizaci 

zájezdu: 30 osob. Zajištění autobusové dopravy: František Leskour, Ivančice - Letkovice, 

Říční 96/31 (IČ: 46921702) cena 12.000,- Kč. 

 

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

 

 

7. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 18.45 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 08. 02. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Živná 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


