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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 16. února (úterý) v 17:30 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Rostislav Štork, Jan Trecha, Naděžda Chajmová, Miloš Musil 

Omluveni: 

Dagmar Schweizer 

Hosté: 
Svatopluk Staněk 

 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 

 
 

1. Zahájení 

2. Inovace infotabulí a odpočívek na tematických cyklostezkách Mikroregionu 

Ivančicko 

3. Nadace ČEZ – partnerství v roce 2016 

4. Program rozvoje venkova JMK – dotační titul 6 – Realizace společných projektů 

svazků obcí 

5. Rozpočtové opatření č.1/2016 

6. Propagační materiál o obcích Mikroregionu Ivančicko 

7. Uzavření pojistné smlouvy na cyklostezku Oslavany-Ivančice 

8. Nájemní smlouva o pronájmu kanceláře v budově SVČ 

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 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

 

 

2. Inovace infotabulí a odpočívek na tematických cyklostezkách Mikroregionu 

Ivančicko 

SV se seznámil s předběžnou cenovou nabídkou zpracovanou firmou GS PLUS, s.r.o. Tato 

firma v minulosti realizovala značení cyklotras Jihozápadního Brněnska pro Mikroregion 

Ivančicko. Informace prezentoval místopředseda správního výboru Mgr. Musil. Nabídka je 

doposud zpracována pouze jako předběžná z důvodu mapování terénu a zjišťování všech 

poškozených infotabulí, mobiliáře, značení. Vzhledem k tomu, že mobiliář je umístěn 

v desítkách obcí i mimo členské obce MR Ivančicko, bude v následujících dnech vše 

dokončeno a nejpozději do konání valné hromady předložena konečná nabídka. Akce bude 

spolufinancována z příspěvku Nadace ČEZ. 

 

Usnesení č.2 

SV bere na vědomí informace ohledně projektu „Inovace infotabulí a odpočívek na 

tematických cyklostezkách Mikroregionu Ivančicko“ a doporučuje valné hromadě po 

dopracování cenové nabídky schválit zadání zakázky firmě GS PLUS s.r.o., Bohunická 

cesta 385/5, 664 48 Moravany u Brna. 

 

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

 

3. Nadace ČEZ – partnerství v roce 2016 

Informace prezentoval tajemník/manažer svazku. Nadace ČEZ vyzvala Mikroregion 

Ivančicko, aby mikroregion prezentoval své projektové záměry na rok 2016, které budou 

projednány na osobní schůzce v Dukovanech. Tajemník prezentoval návrh, jak prostředky 

rozdělit. 

 

Usnesení č. 3 

SV bere na vědomí informace ohledně partnerství s Nadací ČEZ v roce 2016 a 

doporučuje valné hromadě, aby schválila podání projektové žádosti na akci: „Rok 

Mikroregionu Ivančicko 2016“ v celkové výši 450.000,- Kč. Obsahem projektu bude 

realizace veřejně prospěšných akcí v jednotlivých členských obcích Mikroregionu 

Ivančicko (výdaje jednotlivých obcí max. do výše 30.000,- Kč).  

SV dále doporučuje valné hromadě schválit využití zbývajících zdrojů za účelem 

spolufinancování (dofinancování) ostatních dotačních akcí realizovaných 

Mikroregionem Ivančicko dle následného rozhodnutí správního výboru svazku. 
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Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

 

4. Program rozvoje venkova JMK – dotační titul 6 – Realizace společných projektů 

svazků obcí 

Informace prezentoval tajemník/manažer svazku. Předložil správnímu výboru výčet aktivit 

a návrh projektového záměru, na který by bylo možné žádat o dotaci z Jihomoravského 

kraje v rámci Programu rozvoje venkova. Jedná se o mzdové výdaje na manažera, pořízení 

vybavení (kopírovacího stroje) a vydání turistického průvodce. 

 

Usnesení č. 4 

SV schvaluje projekty a projektové aktivity navržené manažerem svazku. SV ukládá 

manažerovi zpravovat projektovou žádost vč. položkového rozpočtu k předložení valné 

hromadě a doporučuje valné hromadě schválit podání žádosti na Jihomoravský kraj. 

 

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

 

 

5. Rozpočtové opatření č.1/2016 

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. 5 

SV projednal a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 dle předloženého návrhu, který 

je přílohou zápisu. 

 

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

 

6. Propagační materiál o obcích Mikroregionu Ivančicko 

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

v roce 2015 zbývá dle navržených aktivit zrealizovat vydání propagačního materiálu 

(brožury) o členských obcích MR Ivančicko. Tajemník prezentoval koncepci publikace. 

 

Usnesení č. 5 

SV schvaluje vydání propagačního materiálu (brožury) o členských obcích MR Ivačicko 

dle koncepce a návrhu předložené manažerem svazku. SV ukládá manažerovi provést 

průzkum trhu za účelem výběru vhodného zhotovitele (předtisková příprava, tisk) 

v termínu do příštího zasedání SV. 

 

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

 

 

7. Uzavření pojistné smlouvy na cyklostezku Oslavany-Ivančice 

Místostarosta Oslavan Svatopluk Staněk uvedl, že dle smluvních podmínek 

s poskytovatelem dotace je Mikroregion Ivančicko povinen prokázat nejpozději při 

závěrečném vyhodnocení akce, že pořízený majetek byl pojištěn. Z tohoto důvodu oslovil 
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pojišťovací firmy a doporučuje SV schválit uzavření pojistné smlouvy na cyklostezku 

Oslavany-Ivančice dle nabídky Kooperativa pojišťovna, a.s., která je dle jeho provedeného 

průzkumu trhu nejvýhodnější.   

 

Usnesení č. 6 

SV schvaluje uzavření pojistné smlouvy dle nabídky Kooperativa pojišťovna, a.s., - 

Vienna Insurance Group na stavbu "Cyklostezka Oslavany-Ivančice", výše pojistné 

částky 15.481.522,- Kč na dvanáctiměsíční pojistné období ve výši pojistného 21.984,- 

Kč/ročně. 

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

 

 

 

 

8. Nájemní smlouva o pronájmu kanceláře v budově SVČ 

Usnesení č. 6 

SV schvaluje .  

Tajemník/manažer prezentoval správnímu výboru nově otevřenou kancelář Mikroregionu 

Ivančicko v budově SVČ Ivančice, Zemědělská 2 a výdaje na vybavení kanceláře, které 

v souladu s předchozím usnesením správního výboru nepřekročily 6.000,-. 

 

Tajemník dále SV prezentoval návrh nájemní smlouvy na kancelář. 

  

Usnesení č. 7 

SV bere na vědomí informace o nově otevřené kanceláři Mikroregionu Ivančicko. 

SV schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu kanceláře s pronajímatelem Středisko 

volného času Ivančice, příspěvková organizace. 

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

 

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

9. Ukončení 

Schůze SV byla ukončena v 19:30 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 16.02.2016 

 

 

Zapsal:        Ověřil: 

 

 

 

Ing. Bohumil Smutný      Rostislav Štork 

tajemník       předseda správního výboru 

 

     


