
ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konané dne 13. ledna 2021 (středa) v 17.00 hod. 

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

(vchod z přední části budovy) 

 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

 

1) Zahájení  

2) Změny v projektu „Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované II." 

3) Vyjádření k dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb 

„Soubor staveb v areálu jaderného zařízení Nový jaderný zdroj v lokalitě 

Dukovany“ - vyjádření ke zrušení části cyklotrasy „Energetická“ 

4) Aktualizace Strategie rozvoje Mikroregionu Ivančicko pro období 2021-2027 – 

Dohoda o provedení práce 

5) Různé  

6) 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. 

 

2. Změny v projektu „Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované II." 

Informace prezentoval tajemník svazku. Období od října do prosince 2020 přineslo další 

vlnu coronaviru a s tím i omezující vládní opatření, kdy nebylo možné realizovat většinu 

naplánovaných aktivit projektu pro seniory. Z toho důvodu je potřeba poskytovateli dotace, 

tj. Jihomoravskému kraji, podat žádost o umožnění změn v projektu. Původně plánované 

aktivity s osobní účastí seniorů by byly realizovány formou video příspěvků. Se 

schválenými změnami projektu dojde k jeho řádnému dokončení a realizaci v únoru 2021.  

Doba trvání pracovního poměru koordinátorky a realizátorky projektu Jitky Živné je však 

podle původního projektu stanovena do konce ledna 2021. Z důvodu zajištění řádného 



dokončení všech aktivit je navrženo formou dodatku ke stávající pracovní smlouvě 

prodloužení tohoto pracovního poměru do 28.2.2021.  

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje změny v projektu "Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované 

II.", které vznikly z objektivních příčin v důsledku omezení realizovat aktivity projektu v 

souvislosti s šířením nemoci Covid-19, a jsou popsány v samostatné žádosti vůči 

poskytovateli dotace, Jihomoravskému kraji.  

 

Usnesení č. 3 

SV z důvodu zajištění řádného dokončení realizace aktivit projektu "Mikroregion 

Ivančicko pro seniory a handicapované II." schvaluje Dodatek č.1 k pracovní smlouvě s 

Jitkou Živnou ze dne 1.10.2020 (specialistka na aktivity pro seniory a handicapované), 

kterým se mění čl. 4 - doba trvání pracovního poměru – prodloužení do 28.2.2021, dále 

čl. 6 výše mzdy zaměstnance – za měsíc únor 2021 se stanovuje v částce 18.000 Kč 

hrubého. Mzdový výdaj bude hrazen z vlastních zdrojů schváleného rozpočtu MR 

Ivančicko.  

 

3. Vyjádření k dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb „Soubor 

staveb v areálu jaderného zařízení Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ - 

vyjádření ke zrušení části cyklotrasy „Energetická“ 

Informace prezentoval tajemník svazku. Tuto záležitost za Mikroregion Ivančicko 

vyjednával Ing. Staněk se zástupci Elektrárny Dukovany II a výstupem je vyjádření 

Mikroregionu Ivančicko ke zrušení a částečné úpravě trasy č. 5175 Energetické v 

souvislosti s výstavbou a následným provozem nových bloků elektrárny Dukovany, jelikož 

Mikroregion Ivančicko je zřizovatelem a provozovatelem této cyklotrasy. 

 

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

 

Usnesení č. 4 

SV schvaluje vyjádření k dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb 

„Soubor staveb v areálu jaderného zařízení Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ ve 

věci zrušení části cyklotrasy „Energetická“ č. 5175 trasované po účelové komunikaci. 

 

4. Aktualizace Strategie rozvoje Mikroregionu Ivančicko pro období 2021-2027 – 

Dohoda o provedení práce 

Informace prezentoval tajemník svazku. V souvislosti s tím, že v průběhu letošního roku 

bude Mikroregion Ivančicko provádět aktualizaci Strategie rozvoje Mikroregionu 

Ivančicko pro období 2021-2027, navrhuje uzavřít s předsedkyní svazku, jakožto členem 

pracovní skupiny pro vypracování dokumentu, dohodu o provedení práce na tyto činnosti.  

 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, usnesení přijato. 

 
Usnesení č. 5 

SV schvaluje DPP ve výši 10.000 Kč s Mgr. Janou Heřmanovou na činnosti týkající se 

vypracování částí dokumentů aktualizace Strategie rozvoje Mikroregionu Ivančicko. 

 

5. Různé 



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

 

6. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 18.10 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 13.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


