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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 11. července 2016 v 17:00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Rostislav Štork, Radka Formánková, Naděžda Chajmová,  

Omluveni: 

Miloš Musil, Jan Trecha  

Hosté: 

 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 

 
 

1. Zahájení 

2. Informace o projektu Centra společných služeb 

3. Žádost o příspěvek z Nadace ČEZ na projekt „Společné vybavení a propagace 

Mikroregionu Ivančicko“ 

4. Pořízení výpočetní a komunikační techniky 

5. Pořízení kopírovacího stroje – výběr dodavatele 

6. Kompostéry pro občany MR Ivančicko 

7. Obnova cyklotras Jihozápadního Brněnska a cyklostezka Oslavany-Ivančice 

8. Různé 

9. 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 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

 

2. Informace o projektu Centra společných služeb 

Tajemník/manažer svazku prezentoval správnímu výboru informace ohledně otevření 

Centra společných služeb, jeho funkci pro obce, úředních hodinách a aktuální činnosti 

(např. práce na projektu s kompostéry, příprava brožury či tvorba a spuštění nových 

webových stránek Mikroregionu).  

 

Usnesení č.2 

SV bere na vědomí informace o projektu Centra společných služeb.  

 

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

 

 

3. Žádost o příspěvek z Nadace ČEZ na projekt „Společné vybavení a propagace 

Mikroregionu Ivančicko“ 

Informace prezentoval tajemník/manažer svazku. Z příspěvku Nadace ČEZ zbývá 

k dočerpání 112.000,-Kč, částku cca 74.000,-Kč tajemník navrhuje využít ke 

spolufinancování pořízení kopírovacího stroje a vydání turistického průvodce, vše za 

finanční spoluúčasti dotace Jihomoravského kraje. Za zbylou částku cca 38.000,-Kč 

navrhuje dovybavit mobilní dětské hřiště. K uvedenému návrhu byl zaslán podnět od Mgr. 

Chajmové (Nová Ves) ohledně možného pořízení slunečníků pro Mikroregion. Tajemník 

objasnil situaci ohledně finančních možností (dle provedené poptávky by pořízení jednoho 

kusu slunečníku vč. vlastních potisků a podstavců stálo cca 20.000,-Kč, tj. celkem cca 

80.000,-Kč), což převyšuje aktuálně možné čerpání nadačního příspěvku, pokud bude 

využit na spolufinancování již schválených aktivit z JMK. Proto navrhuje tento námět 

zařadit do čerpání finančních příspěvků v roce 2017. K uvedenému vysvětlení neměl 

nikdo námitky. 

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje podání žádosti o příspěvek z Nadace ČEZ na projekt „Společné vybavení a 

propagace Mikroregionu Ivančicko“, jehož předmětem je spolufinancování pořízení 

multifunkčního kopírovacího stroje, vydání turistického průvodce (spoluúčast k dotaci 

z Jihomoravského kraje), dále dovybavení mobilního dětského hřiště (pojízdné dětské 

herní prvky). Celkový rozpočet projektu 112.000,- Kč. 

 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 
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4. Pořízení výpočetní a komunikační techniky 

Tajemník/manažer svazku informoval správní výbor ohledně pořízení notebooku 

pro zaměstnance CSS (cca 16.000,-Kč), softwaru MS Office (cca 6.000,-Kč) a wifi 

routeru (cca 1.000,-Kč) hrazených z dotací Jihomoravského. Na základě porovnání cen 

dle nabídek internetových obchodů byla pro dodávku vybrána firma PROFISYS, a.s., 

Brno. 

 

Usnesení č. 4 

SV bere na vědomí pořízení výpočetní techniky pro zaměstnance Centra společných 

služeb (notebook, kancelářský software MS Office, wifi router) za celkovou cenu 

23.070,- Kč od firmy PROFISYS, a.s., Kosmova 4, 612 00 Brno, IČ: 25817591. Hrazeno 

z dotace Jihomoravského kraje. 

 

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

 

 

5. Pořízení kopírovacího stroje – výběr dodavatele 

Informace prezentoval tajemník/manažer svazku. Pro koupi kopírovacího stroje, hrazenou 

z dotace JMK a příspěvku Nadace ČEZ, byli osloveni dva dodavatelé (Korus servis s.r.o. 

a Ing. Zdeněk Knesl). Vzhledem k cenově výhodnější nabídce tajemník doporučuje 

přijmout nabídku firmy Korus servis s.r.o. Ivančice (41.314,-Kč bez DPH). Nabídnuté 

servisní podmínky obou dodavatelů jsou srovnatelné. 

 

Usnesení č. 5 

SV, na základě provedeného průzkumu trhu, schvaluje pořízení multifunkčního 

kopírovacího stroje Nashuatec MP C 2011 za cenu 41.314,- Kč bez DPH od firmy Korus 

servis s.r.o., Ivančice, IČ: 27692299. Hrazeno z dotace JMK a příspěvku Nadace ČEZ. 

 

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

 

 

6. Kompostéry pro občany MR Ivančicko 

Informace prezentoval tajemník/manažer svazku. Předložil SV návrh o provedení 

výběrového řízení na externího zpracovatele kompletní žádosti o dotaci vč. všech 

povinných příloh (potřebné analýzy) ve věci projektu „Kompostérů pro občany MR 

Ivančicko“. Vypracování dokumentace externí firmou náleží mezi uznatelné výdaje 

projektu. Tajemník seznámil SV o možnosti využití dotace pro kuchyňské kompostéry 

školských zařízení. Potenciální uchazeči o tuto zakázku musejí být seznámeni 

s předpokládaným rozsahem projektu, což bude zřejmé po ukončení průzkumu zájmu 

mezi občany v průběhu měsíce srpen 2016. Na základě těchto informací budou vytvořeny 

zadávací podmínky a proveden průzkum trhu za účelem výběru dodavatele. 

 

Usnesení č. 6 

SV ukládá Centru společných služeb provést výběrové řízení na externího zpracovatele 

dokumentace a žádosti o dotaci projektu „Kompostéry pro občany MR Ivančicko“ 

předkládaného do Operačního programu životní prostředí do konce srpna 2016.  

 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 
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7. Obnova cyklotras Jihozápadního Brněnska a cyklostezka Oslavany-Ivančice 

Tajemník informoval o vyjádření Státního fondu dopravní infrastruktury k žádosti 

o prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení akce projektu „Cyklostezka Oslavany-

Ivančice“, který byl podán v červnu 2016. SFDI vyhověl této žádosti a termín ZVA 

umožnil prodloužit do 31.12.2016. Důvodem žádosti ze strany Mikroregionu jsou 

nevypořádané majetkoprávní vztahy dvou pozemků. 

Tajemník dále informoval o ukončení realizace projektu dovybavení cyklostezky 

Oslavany-Ivančice mobiliářem o nová odpočívací zařízení. Při této příležitosti bude 

uspořádána projížďka po cyklostezce dne 30.7.2016. 

 

Usnesení č. 7 

SV bere na vědomí obnovy cyklotras Jihozápadního Brněnska a cyklostezka Oslavany-

Ivančice. 

 

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

 

 

8. Různé 

Tajemník prezentoval možnou koncepci brožury Mikroregionu a informoval o oslovení 

Mikroregionu Ivančicko ze strany občanského sdružení Dětský klub sovička ohledně 

možné spolupráce při akci „Restaurant day“ (např. zapůjčení slunečníků či poskytnutí 

prostorů cyklostezky pro konání akce). 

 

Usnesení č. 8 

SV bere na vědomí informace o návrhu koncepce brožury Mirkoregionu a poptávky 

spolupráce ze strany Dětského klubu sovička. 

 

V bodě „Různé“ neměl nikdo nic dalšího k projednání. 

 

 

9. Ukončení 

Schůze SV byla ukončena v 18:45 hod. 

 

 

 

V Ivančicích dne 11.07.2016 

 

 

Zapsal:        Ověřil: 

 

 

 

Ing. Bohumil Smutný      Rostislav Štork 

tajemník       předseda správního výboru 

 

     


