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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 13. července 2018 v 17.30 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Ing. Radka Formánková, 

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

 

 

Omluveni: - 

 

Hosté: - 
 

 
 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

1. Zahájení  

2. Schválení smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na rok 2018  

3. Žádost pana Křivánka o umožnění občasného vjíždění na cyklostezku Oslavany-

Ivančice 

4. Financování opravy starého skákacího hradu 

5. Rozpočtové opatření č. 6/2018 

6. Různé  

7. Ukončení  

 

 
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 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 
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Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání.  

 

2. Schválení smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na rok 2018 

Tajemník Správnímu výboru předložil připravenou smlouvu o poskytnutí nadačního 

příspěvku č. EDU 42_18 od Nadace ČEZ na rok 2018. Jedná se o podporu společenského 

života, vzdělávání a vybavení v obcích Mikroregionu Ivančicko, která je poskytována na 

základě předloženého projektu, který dříve projednala a schválila valná hromada svazku. 

Původní rozpočet projekt 475.000,- Kč byl Nadací pokrácen na 450.000,-. Na základě této 

změny byly poníženy jednotlivé výdaje projektu. Jednorázový nadační příspěvek bude tedy 

poskytnut v celkové výši 450.000,- Kč. Předložená smlouva nebyla SV připomínkována.  

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje smlouvu s Nadací ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU 42_18. 

 

 

3. Žádost pana Křivánka o umožnění občasného vjíždění na cyklostezku Oslavany-

Ivančice 

Dne 12.7. obdržel Mikroregion Ivančicko elektronickou poštou žádost od pana Křivánka o 

umožnění vjíždění na cyklostezku Oslavany-Ivančice z důvodu občasného využití rybníka 

Pancíř II v Ivančicích a umožnění vjezdu osobního vozidla za účelem testování a přípravy 

lodních modelů s elektro-pohonem. Interval testování by byl nepravidelný, cca 10x ročně. 

O tomto bodě proběhla diskuse, kde se ovšem všichni členové SV shodli na závěru, že není 

možné souhlasit s povolením občasného vjíždění pana Křivánka ani žádného jiného občana 

na cyklostezku Oslavany-Ivančice. Jednak je využití v rozporu s poskytnutým dotačním 

titulem a ke zmiňovanému rybníku vede i další přístupová cesta podél železniční vlečky, 

kterou využívají i rybáři a další uživatelé přilehlých pozemků. 

 

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

Usnesení č. 3 

SV schvaluje zamítnutí žádosti pana Křivánka a ukládá CSS napsat o této skutečnosti 

panu Křivákovi vyrozumění s doporučením alternativních možností vjezdu.  

 

 

4. Financování opravy starého skákacího hradu  

Na jedné z akcí v červnu 2018 došlo k prasknutí švu u starého skákacího hradu, kde tímto 

vznikla trhlina o velikosti cca 50 cm. Z bezpečnostních důvodů byl hrad ihned odstaven 

mimo provoz, ale s ohledem na probíhající letní sezónu a intenzitu výpůjček hradu musel 

být hrad neprodleně odvezen k opravě, kde byla na doporučení výrobce a s ohledem na 

opotřebení hradu nutná generální oprava i s kompletní výměnou spodní plachty. Celková 
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cena opravy vč. zajištění dopravy Ivančice - Černá Hora - Ivančice byla vyčíslena na cca 

15.000,- Kč. S ohledem na rozpočet Mikroregionu bude nutné výdaje na opravu přenést na 

ty členské obce, které skákací hrad využívají. Předmětem diskuze byl způsob rozúčtování. 

Na základě provedené analýzy využívání hradu za loňskou sezónu a část letošní sezóny 

tajemník navrhl 2 možné varianty řešení: 

VARIANTA 1 

Vzhledem k tomu, že skákací hrad aktivně využívá 10 obcí, rozdělit náklady rovnoměrně 

mezi 10 obcí s výjimkou obcí Ketkovice, Němčičky, Senorady a Kupařovice protože hrad 

za poslední rok vůbec, nebo vůbec doposud nevyužily. Ostatním obcím každé vyfakturovat 

stejně, což bude činit na každou obec 1.500,- Kč. 

VARIANTA 2 

Zohlednit skutečné využití hradu dle počtu výpůjček za poslední rok, protože tam, kde je 

využití nejvyšší, dochází logicky k většímu opotřebení. Podle tohoto výpočtu by například 

Ivančice hradily 6.000,- Kč, Moravské Bránice 1.375,- Kč, Dolní Kounice taktéž 1.375,- 

Kč, Nová Ves 825,- Kč, ale třeba Čučice pouze 275,- Kč. 

Všem přítomným se více zamlouvá varianta č. 2, která je více spravedlivá vůči všem, kteří hrad 

využívají a zároveň byl podán návrh i na výběr peněz za jednotlivé využívání hradu do let 

budoucích, které budou sloužit jako rezervní fond pro následné další případné opravy. 

 

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

 

Usnesení č. 4 

SV schvaluje provést fakturaci vynaložených výdajů na opravu skákacího hradu dle 

skutečného využití skákacího hradu za část období 2018 a předešlý rok (1.1.2017– 

30.6.2018) obcím Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Mělčany, 

Moravské Bránice, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany. Výpočet pro jednotlivé obce dle 

tabulky, která je uvedená v příloze zápisu.  

 

 

5. Rozpočtové opatření č. 6/2018 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 6/2018, které se týká 

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

K návrhu neměl nikdo připomínky ani dotazy, předseda svazku nechal proto hlasovat: 

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

 

Usnesení č. 5 

VH schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2018 dle předloženého návrhu. 

 

6. Různé 

Tajemník seznámil SV s informacemi: 
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 Ohledně proběhlého Festivalu Mikroregionu Ivančicko dne 16.6.2018 a průběhu 

proplácení výdajů spolkům, které se akce účastnily. 

 

 Ohledně průběhu přípravy stolních kalendářů.  

 

Usnesení č. 6 

Správní výbor vzal na vědomí zhotovené akvarelové malby od malíře Svatopluka 

Drápala, které budou pro kalendáře použity a schválil úhradu díla. 

 

 Ohledně chystané návštěvy hejtmana Jihomoravského kraje v obcích Biskoupky, 

Ketkovice a Moravské Bránice. 

 

   

 

7. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 19.00 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 13. 7. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Živná 

 

 

  

Rostislav Štork 
 

Mgr. Miloš Musil 

předseda správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


