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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 10. března (čtvrtek) v 17:15 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Rostislav Štork, Jan Trecha, Naděžda Chajmová, Miloš Musil, Radka Formánková 

Hosté: 
Svatopluk Staněk 

Tajemník/manažer: 
Ing. Bohumil Smutný 

 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 

 
 

1. Zahájení 

2. Informace o připravovaném projektu „Centra společných služeb“ 

3. Výtisk brožury o členských obcích MR Ivančicko 

4. Pořízení mobiliáře pro cyklostezku Oslavany-Ivančice 

5. Údržba cyklostezky Oslavany-Ivančice v roce 2016 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2016 

7. Různé 

8. Ukončení 
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1. Zahájení 

Schůzi zahájil předseda správního výboru Rostislav Štork. Zeptal se, zda má někdo návrh 

na doplnění, či změnu programu. Vzhledem k tomu, že nikdo nic neměl, nechal hlasovat o 

schválení návrhu programu: 

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání.  

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

 

 

2. Informace o připravovaném projektu „Centra společných služeb“ 

Na základě schůze organizované Svazem měst a obcí ČR dne 1.3.2016 v Olomouci 

prezentoval tajemník podrobné informace o projektu. 

 

Usnesení č.2 

SV bere na vědomí informace ohledně projektu „Centra společných služeb“ a doporučuje 

valné hromadě prodloužit pracovně právní vztah se stávajícím manažerem svazku formou 

dohody o provedení práce do doby uzavření smlouvy se Svazem měst a obcí ČR (příp. 

následně rozhodnout o dalším postupu v návaznosti na informace ze Svazu měst a obcí). 

V případě zapojení do projektu, SV doporučuje valné hromadě navrhnout na pozici 

manažera „Centra společných služeb“ stávajícího manažera svazku Ing. Bohumila 

Smutného. 

 

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

 

3. Výtisk brožury o členských obcích MR Ivančicko 

V rámci dokončení projektu „Rok Mikroregionu 2015“ financovaného příspěvkem Nadace 

ČEZ je aktivitou vytištění publikace o zajímavostech a akcích v obcích Mikroregionu 

Ivančicko. Za tímto účelem byl stanoven rozsah publikace a její obsahová náplň, kterou 

tajemník správnímu výboru prezentoval. Proveden byl průzkum trhu – poptávka 

potenciálních dodavatelů, kteří jsou schopni v požadovaném termínu brožuru zhotovit. 

Osloveny byly 3 firmy s variantami poptávky na množství 1.000 a 1.500 ks, nabídku podaly 

2 firmy, z toho cenově nejvýhodnější je firma Ing. Jan Příhoda, reklamní agentura GONG. 

Členové správního výboru se v diskusi k danému bodu shodli na objednání 1.500 ks 

brožury. 

 

Usnesení č. 3 

SV, v souladu s vnitřní organizační směrnicí č.  1/2013 upravující zadávání veřejných 

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

služeb a dodávek, ve znění pozdějších dodatků, schvaluje na základě provedeného 

průzkumu trhu (osloveny 3 firmy) zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Propagační 

brožura o obcích Mikroregionu Ivančicko“ – výtisk 1.500 ks brožury, firmě Ing. Jan 

Příhoda, reklamní agentura GONG, Botanická 52, 602 00 Brno, IČ: 44071990 za cenu 

33.750,- Kč bez DPH, tj. 40.838,- Kč vč. DPH. 

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 
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4. Pořízení mobiliáře pro cyklostezku Oslavany-Ivančice 

V rámci dokončení projektu „Dovybavení mobiliářem, naváděcí značení a prezentace 

cyklostezky Oslavany-Ivančice“ a v návaznosti na předchozí usnesení SV byl vyzván 

dodavatel Josef Zahradník k předložení nabídky. Vyzván byl na základě předchozího 

rozhodnutí správního výboru pouze jeden dodavatel v souladu se směrnicí upravující 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, z toho důvodu, že ze strany Mikroregionu 

Ivančicko se jedná o specifický požadavek na atypický vzhled – provedení mobiliáře, jehož 

zhotovení vyžaduje kvalifikaci uměleckého řezbáře a je schopen navrhnout a zhotovit 

netradiční výrobek z masivu. Těmto požadavkům vyhovuje dodavatel Josef Zahradník. 

Správnímu výboru byla prezentována nabídka J. Zahradníka včetně návrhů vizualizací.  

 

Usnesení č. 4 

SV, v souladu s vnitřní organizační směrnicí č.  1/2013 upravující zadávání veřejných 

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

služeb a dodávek, ve znění pozdějších dodatků, schvaluje zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu „Vybavení cyklostezky Oslavany-Ivančice mobiliářem, rám pro infotabuli a 

naučnou stezku“ fyzické osobě Josef Zahradník Ivančice, Hřbitovní 1213/17, 664 91 

Ivančice, IČ: 10554483 za cenu 110.000,- Kč vč. DPH (zálohová platba ve výši 50.000,-

Kč na nákup materiálu). 

 

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

 

5. Údržba cyklostezky Oslavany-Ivančice v roce 2016 

Tajemník informoval SV, že v návaznosti na podanou žádost o dotaci na JMK bude 

zapotřebí zajistit úkony související s údržbou sjízdnosti cyklostezky Oslavany-Ivančice 

v roce 2016. Vzhledem k tomu, že cyklostezka vede na katastrálním území měst Oslavany 

a Ivančice, byla obě města oslovena s poptávkou ohledně zajištění údržby na svých 

katastrech. Ve městě Oslavany vybrané úkony údržby cyklostezky zajistí oddělení 

technických služeb a ve městě Ivančice příspěvková organizace Městské lesy Ivančice, 

která disponuje potřebnou technikou. Další úkony údržby sjízdnosti cyklostezky je nutné 

zajistit prostřednictvím pracovníků, kteří budou plnit zadané úkony (úklid, sběr odpadků, 

zametání, apod.). 

 

Usnesení č. 5 

a) SV schvaluje objednat zajištění údržby cyklostezky Oslavany-Ivančice 

prostřednictvím města Oslavany – oddělení technických služeb na k.ú. Oslavany (IČ: 

00282286) a příspěvkovou organizací Městské lesy Ivančice (IČ: 65268750) v části 

cyklostezky na k.ú. Ivančice. Předpokládaná cena zakázky za prováděné úkony dle 

rozpočtu projektu cca 38.000 Kč pro Městské lesy Ivančice a cca 38.000 Kč pro Město 

Oslavany (oddělení technických služeb). 

b) SV schvaluje pro údržbu čistoty v terénu využít pracovníků na základě dohody o 

provedení práce. SV schvaluje uzavřít dohody o provedení práce pro k.ú. Ivančice 

s pracovníkem Josef Zahradník, bydliště Ivančice, Hřbitovní 17; pro k.ú. Oslavany 

s pracovníkem Václav Vaněček, bydliště Oslavany, V Gruntech 17A. Objem 

celkových mzdových prostředků pro oba pracovníky 16.000,- Kč hrubého. 

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 
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6. Rozpočtové opatření č.2/2016 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 1/2016, které se týká 

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

 

Usnesení č. 6 

SV projednal a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle předloženého návrhu, který 

je přílohou zápisu. 

 

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

7. Různé 

Tajemník prezentoval správnímu výboru žádost RC Měsíční houpačka o záštitu nad akcí 

Dětský maškarní karneval s vítáním jara, která se bude konat v neděli 20. 3. 2016 se v lesním 

klubu „Za humny“. Záštita Mikroregionu Ivančicko bude spočívat pouze v oslovení 

potenciálních sponzorů (např. Jatka Ivančice ve věci poskytnutí špekáčků na opékání) a 

poskytnutí drobných cen pro děti (tužky, pastelky, přívěsky apod.), které Mikroregion dříve 

obdržel pro tyto účely od Skupiny ČEZ. 

 

Usnesení č. 7 

SV souhlasí s převzetím záštity nad akcí Dětský maškarní karneval s vítáním jara 

pořádaný RC Měsíční houpačka.  

 

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

 

8. Ukončení 

Schůze SV byla ukončena v 19:00 hod. 

 

V Ivančicích dne 10.03.2016 

 

 

Zapsal:        Ověřil: 

 

 

 

Ing. Bohumil Smutný      Rostislav Štork 

tajemník       předseda správního výboru 

     


