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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 16. března 2022 v 16.00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Mgr. Naděžda Chajmová, Ing. Petr Koťara, Ing. Svatopluk Staněk, Mgr. Jana Heřmanová, 

Ing. Jan Trecha 

 

 

Omluven: --- 

 

 

Hosté: --- 
 
 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

1. Zahájení  

2. Příspěvek Nadace ČEZ v roce 2022 

3. Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice, podání žádosti o dotaci na projektovou 

přípravu 

4. Schválení DPP – aktualizace plánu rozvoje obce Nová Ves 

5. Různé  

6. Ukončení  
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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. Příspěvek Nadace ČEZ v roce 2022 
 

Tajemník předložil SV informace, které obdržel od pracovníků Jaderné elektrárny Dukovany. 

Od dubna startuje možnost začít podávat žádosti o příspěvek z Nadace ČEZ v roce 2022. 

Příspěvek je doporučeno čerpat na: 

a)  pořízení nosičů nebo zařízení, které budou sloužit na akcích (slunečníky, přístřešky,  

skákací hrady apod.); 

b)  i letos Skupina ČEZ klade důraz na podporu akcí/projektů se zaměřením na životní  

prostředí nebo udržitelný rozvoj (např. naučné stezky, sázení stromů, zelené koutky v 

obcích, úklid přírody…); 

c)  využití příspěvku na kulturní, sportovní nebo jiné akce je možné, ale ČEZ před ním 

varuje, protože se nemusí uskutečnit v případě opětovného zavedení proticovidových 

opatření. 

 

Pokud chce Mikroregion Ivančicko také v roce 2022 poskytovat z příspěvku dary obcím na 

jejich projekty/aktivity, je nutné na rok 2022 schválit poskytnutí příspěvku obcím podle již 

dříve nastaveného a zaběhnutého systému ve výši 55.000, - Kč. Letos se to týká druhé poloviny 

obcí, která loni nečerpala (s výjimkou obce Ketkovice, která přenechala množnost čerpat obci 

Němčičky). Termín předložení žádostí od obcí, kterých se letošní příspěvek týká je navržen do 

13. dubna 2022, 14. dubna pak musí tajemník posílat požadované informace pracovníkům JE 

Dukovany. 

 

Tajemník předložil správnímu výboru k posouzení Pravidla pro poskytnutí účelového 

finančního daru z grantu Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci 

projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2022“ a vzor žádosti o 

účelový finanční dar od Mikroregionu Ivančicko z grantu Nadace ČEZ v roce 2022. 

 

K předloženým materiálům nebyly vzneseny žádné námitky. 

 

Usnesení č. 2 
 

SV schvaluje Pravidla pro poskytnutí účelového finančního daru z grantu Nadace ČEZ 

prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci projektu „Podpora obcí Mikroregionu 

Ivančicko a společné aktivity 2022“ a vzor žádosti o účelový finanční dar od 

Mikroregionu Ivančicko z grantu Nadace ČEZ v roce 2022. SV současně ukládá 

tajemníkovi DSO vyzvat obce: Ketkovice, Mělčany, Moravské Bránice, Nová Ves, Nové 

Bránice, Senorady k předložení žádostí o účelový finanční dar v termínu do 13.4.2022. 

 

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 
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3. Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice, podání žádosti o dotaci na projektovou 

přípravu 

 

Tajemník seznámil správní výbor s průběhem a výsledky jednání se zástupci Jihomoravského 

kraje, které probíhalo na konci února se zástupci Mikroregionu Ivančicko za účasti starosty 

Moravských Bránic a místostarosty Dolních Kounic. Na základě uzavřeného Memoranda o 

vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje cyklostezek Jihomoravský kraj vytvořil individuální 

dotační titul pro partnery zapojené do Memoranda. V posledních týdnech proběhlo nastavení 

podmínek dotačního programu a Mikroregion Ivančicko byl vyzván, aby předložil svoji žádost 

o dotaci. Na základě jednání se zástupci JmK bylo dohodnuto, že účelem žádosti bude 

dokončení projektové přípravy cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice, konkrétně pak 

dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na 1. a 2. etapu cyklostezky a 

dokumentaci pro územní rozhodnutí na 3. etapu cyklostezky. Společně se zástupci měst 

Ivančice, Dolní Kounice a Moravské Bránice a na základě průzkumu trhu – poptávky 

projektanta, pak byl vytvořen orientační rozpočet akce, který specifikuje výši výdajů na 

jednotlivé části projektové přípravy. Termín pro podání žádosti o dotaci byl Jihomoravským 

krajem stanoven v termínu do 18. března 2022, aby žádost mohla být dále podstoupena 

příslušným orgánům JmK ke schválení. Tajemník seznámil správní výbor s obsahem 

projektové žádosti a návrhem rozpočtu akce. Z dotace bude hrazena především projektová 

činnost. Celkové výdaje na projektovou přípravu převýší poskytnutou dotaci, která bude činit 

max. 1 mil. Kč. Spolufinancování v případě schválení dotace je upraveno Smlouvou o 

partnerství pro realizaci projektu „Cyklostezka Ivančice-Dolní Kounice“ uzavřenou mezi 

Mikroregionem Ivančicko a obcemi Ivančice, Dolní Kounice a Moravské Bránice.  

 

K uvedenému proběhla krátká diskuze ohledně konkrétních postupů, předpokládaných termínů 

a aktuálního stavu projektové přípravy cyklostezky. Tajemník zodpověděl dotazy a nejasnosti 

členů SV. K návrhu předložené žádosti o dotaci vč, rozpočtu akce členové SV neměli žádné 

námitky. 

 

Tajemník dále doplnil, že s žádostí byla seznámena též cyklokoordinační komise Mikroregionu 

Ivančicko, která zasedala dnes odpoledne v obci Kupařovice a doporučila podání žádosti o 

dotaci, tak jak byla zpracována.  

 

Usnesení č. 3 
 

SV schvaluje podání individuální o žádosti dotaci z rozpočtu JmK na akci „Cyklostezka 

Ivančice – Dolní Kounice, projektová příprava“ v souladu s předloženou žádostí o dotaci a 

rozpočtem akce.  

 

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

 

 

4. Schválení DPP – Aktualizace plánu rozvoje obce Nová Ves 

Tajemník předložil SV ke schválení Dohodu o provedení práce, která se týká pracovní 

náplně Aktualizace plánu rozvoje obce Nová Ves. 

Na této aktualizaci bude za CSS pracovat tajemník a paní J.Ž. První pracovní schůzka s 

vedením obce je plánovaná v měsíci dubnu. 
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Tajemník tuto práci bude vykonávat v rámci své běžné pracovní náplně. Paní J.Ž. však má 

s Mikroregionem uzavřenou DPP na činnost, která se týká pouze asistence při propagaci 

akcí, tvorby pravidelných přehledů akcí, vedení evidence a zapůjčování majetku 

Mikroregionu, dále asistence při jednání orgánů svazku apod. Na tvorbu strategických 

dokumentů se tato DPP nevztahuje. Práce na aktualizaci strategického dokumentu budou 

probíhat duben–červen 2022. S obcí Nová Ves bylo dohodnuto, že částku za provedené 

práce Mikroregion vyfakturuje ve výši 10.000,- Kč. 

Tajemník navrhuje proto uzavřít samostatnou DPP s paní J.Ž. za období duben – červen 

2022 na částku 3.000,- Kč za každý odpracovaný měsíc, kdy se bude spolupodílet na tomto 

úkolu. Vyplacená odměna tak bude v podstatě pokryta z toho, co Mikroregion vyfakturuje 

Nové Vsi. 

K uvedenému návrhu neměl nikdo připomínky. 

 

Usnesení č. 4 

SV schvaluje dohodu o provedení práce pro zaměstnankyni J.Ž. na pracovní náplň 

aktualizace plánu rozvoje obce Nová Ves v období duben-červen 2022. Výše odměny je 

stanovena 3.000,- Kč/měsíčně. 

 

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

 

5. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 17.15 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 16. 03. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


