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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 5. června 2017 v 17:15 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Ing. Radka Formánková, Mgr. Naděžda Chajmová, 

Mgr. Miloš Musil, Rostislav Štork, Ing. Jan Trecha 

Tajemník: Ing. Bohumil Smutný 

 

Omluveni: 

- 

 

Hosté: 

Ing. Svatopluk Staněk (místostarosta Oslavany) 
 
 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

 

1) Zahájení  

2) Zpráva o činnosti Centra společných služeb  

3) Zpráva o závěrečném přezkoumání hospodaření svazku  

4) Dodatek č. 2 vnitřní organizační směrnice upravující zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu a uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací, 

služeb a dodávek  

5) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce 

„Vyhledávací a přípravná studie pro cyklotrasu Ivančice – Dolní Kounice“  

6) Regiontour 2018  

7) Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko  

8) Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce „Kompostéry a štěpkovač 

pro obce Mikroregionu Ivančicko“  

9) Různé  

10) Ukončení  
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1. Zahájení 

Schůzi zahájil předseda správního výboru Rostislav Štork. Vzhledem k tomu, že nikdo 

neměl žádné návrhy ani připomínky k programu, nechal hlasovat o schválení návrhu 

programu. 

 

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

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání.  

 

2. Zpráva o činnosti Centra společných služeb  

Zprávu o činnosti centra společných služeb prezentoval správnímu výboru manažer svazku 

Ing. Bohumil Smutný. Kompletní zpráva tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu. V rámci 

tohoto bodu manažer svazku podal také informace k organizaci a rozpočtu Festivalu 

Mikroregionu, který proběhne 24.6.2017.  

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV bere na vědomí zprávu o činnosti Centra společných služeb. 

 

3. Zpráva o závěrečném přezkoumání hospodaření svazku  

Manažer svazku informoval o výstupech závěrečného přezkoumání hospodaření svazku. 

Kompletní návrh závěrečného účtu je zveřejněn na všech úředních deskách obcí. Na základě 

zjištěných nedostatků svazek příjme opatření k nápravě těchto nedostatků a podá o nich 

písemnou informaci krajskému úřadu.  

 

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

 

Usnesení č. 3 

SV bere na vědomí zprávu o závěrečném přezkoumání hospodaření svazku. 

 

4. Dodatek č. 2 vnitřní organizační směrnice upravující zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu a uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací, služeb a 

dodávek  

Návrh dodatku č. 2 prezentoval manažer svazku. Vzhledem k novele zákona o veřejných 

zakázkách platné od 1. října 2017 je třeba aktualizovat interní směrnici svazku upravující 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Z důvodu efektivnějšího zadávání zakázek 

malého rozsahu je navrženo v rámci aktualizace směrnice zároveň navýšit horní hranici pro 

zadávání zakázek II. kategorie na částku z původních 199.999 na 299.999 Kč bez DPH. 

Dále je do návrhu směrnice přidáno, že smlouvy/objednávky s plněním nad 50 tis. Kč bez 
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DPH budou do 30 dnů v registru smluv zveřejňovány pracovníky Centra společných služeb 

Mikroregionu Ivančicko. 

 

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

 

Usnesení č. 4 

SV schvaluje dodatek č. 2 vnitřní organizační směrnice upravující zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu a uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací, 

služeb a dodávek. 

 

5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce 

„Vyhledávací a přípravná studie pro cyklotrasu Ivančice – Dolní Kounice“  

Manažer svazku informoval o schválení dotace z Jihomoravského kraje ve výši 54.000 Kč 

na zpracování přípravné a vyhledávací studie na cyklotrasu Ivančice-Dolní Kounice a 

předložil SV příslušnou smlouvu o poskytnutí této dotace. Předpokládaná spoluúčast 

Mikroregionu Ivančicko činí 50 % z celkových nákladů, což je 54.000 Kč.  

 

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

 

Usnesení č. 5 

SV schvaluje smlouvu č. 043806/17/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje na realizaci akce „Vyhledávací a přípravná studie pro cyklotrasu Ivančice-Dolní 

Kounice“. 

 

6. Regiontour 2018  

Informace prezentoval manažer svazku. Mikroregion Ivančicko se obrátil na příslušné 

orgány měst Ivančice, Oslavany a Dolní Kounice se žádostí o vyjádření stanoviska k účasti 

na akci Regiontour 2018. Předpokládané výdaje na celou akci jsou 235.000 Kč. Po 

následných diskuzích ohledně modelu financování nakonec dotčená města souhlasila 

s účastí na akci Regiontour 2018 za následujících finančních podmínek: akce bude 

financována z mimořádných členských příspěvku, které v případě města Ivančice budou 

činit 125.000 Kč, města Oslavany 80.000 Kč a Mikroregionu Ivančicko 30.000 Kč. Termín 

pro podání přihlášky k účasti na akci je 30.6.2017 

 

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

 

Usnesení č. 6 

SV, na základě vyjádření měst Ivančice, Oslavany a Dolní Kounice doporučuje valné 

hromadě schválit účast Mikroregionu Ivančicko na akci Regiontour 2018 s celkovými 

předpokládanými výdaji na celou akci ve výši 235.000 Kč. Financování z mimořádných 

členských příspěvků: Město Ivančice 125.000 Kč, město Oslavany 80.000 Kč. Spoluúčast 

Mikroregionu Ivančicko ve výši do 30.000 Kč. SV ukládá Centru společných služeb 

zpracovat přihlášku k účasti s termínem podání do 30.6.2017 (podání po schválení valnou 

hromadou). 
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7. Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko  

Manažer svazku informoval správní výbor o schválení dotace a celkových výdajích 

projektu. Předložil vzorovou smlouvu o výpůjčce a darování uzavíranou mezi 

Mikroregionem Ivančicko (zastoupeným členskou obcí) a občanem. Informoval, že ze 

strany dotčených měst a obcí bude třeba zajistit finanční prostředky ve výši 15% spoluúčasti 

na projektu. Některé obce si přejí úhradu odpovídající výši spoluúčasti na kompostér 

požadovat po občanech, manažer svazku proto vznesl dotaz k projektovým manažerům 

OPŽP, zda pravidla umožňují tímto způsobem 15% spoluúčast pokrýt. Prozatím nepřišla ze 

strany OPŽP žádná odpověď.  

Vzhledem k tomu, že obec Kupařovice a Senorady nejsou členy Mikroregionu Ivančicko, 

bude muset s těmito obcemi dojít k uzavření smlouvy o spolupráci. 

Následně proběhla rozprava ohledně možných variant spolufinancování a distribuce 

kompostérů. 

 

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

 

Usnesení č. 7 

SV doporučuje valné hromadě schválit: 

a) Mimořádný členský příspěvek pro členské obce ve výši 15 % ke spolufinancování 

kompostérů a štěpkovače a vyzvat obce k úhradě do 15.9.2017 (na základě individuálně 

vytvořeného rozpisu pro každou obec); 

b) vzorovou smlouvu o výpůjčce a darování uzavíranou mezi smluvními stranami 

půjčitelem Mikroregionem Ivančicko (zastoupeným členskou obcí) a vypůjčitelem – 

občanem;  

c) uzavření smluv o spolupráci k poskytnutí příspěvku na spolufinancování akce s obcemi 

Senorady, Kupařovice a vyzvat obce k úhradě požadované spoluúčasti. 

 

8. Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce „Kompostéry a štěpkovač pro 

obce Mikroregionu Ivančicko“  

Návrh zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Kompostéry a štěpkovač pro obce 

Mikroregionu Ivančicko“ obdrželi členové správního výboru k prostudování předem v 

podkladových materiálech pro dnešní jednání. K projednávanému bodu neměl nikdo žádné 

připomínky. 

 

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

 

 

Usnesení č. 8 

SV schvaluje návrh zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na akci 

„Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko“ a doporučuje valné 

hromadě schválit vyhlášení předmětné veřejné zakázky. 
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9. Různé 

Manažer svazku informoval o nabídce malíře p. Svatopluka Drápala namalovat obrazy 

(akvarel) s využitím pro stolní kalendáře Mikroregionu Ivančicko. Vzhledem k rozsahu 

a náročnosti práce by připadal v úvahu kalendář pro rok 2019. 

Poté manažer předal slovo Ing. Staňkovi, který SV informoval o přípravě závěrečného 

vyhodnocení akce Cyklostezka Oslavany-Ivančice. Po ukončení a vyhodnocení celé akce 

bude třeba zahájit řešení náhrady vzniklé škody s bývalými vlastníky pozemků pod 

cyklostezkou Oslavany-Ivančice, které byly odprodány jiným zájemcům v rozporu 

s uzavřenou smlouvou o budoucí kupní smlouvě a v důsledku tohoto jednání vznikla 

Mikroregionu Ivančicko finanční škoda. 

 

10. Ukončení 

Schůze SV byla ukončena v 19:00 hod. 

 

 

 

V Ivančicích dne 5. 6. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

Ověřili: 

 

 

 

 

  

Rostislav Štork 
 

Mgr. Miloš Musil 

předseda správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  

   


