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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 16. května 2018 v 17.30 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Ing. Radka Formánková, Mgr. Miloš Musil, Rostislav Štork, Ing. Jan Trecha  

 

Omluveni:  
Mgr. Naděžda Chajmová 

 

Hosté: 

- 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

  

1. Zahájení  

2. Festival Mikroregionu Ivančicko 

3. Schválení výběru dodavatele podlimitní veřejné zakázky „Dokumentace pro 

územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice–Dolní Kounice – I. etapa“ 

4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce 

„Dokumentace pro územní rozhodnutí cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice, úsek 

Moravské Bránice-Dolní Kounice“  

5. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 56N14/23 

6. Rozpočtové opatření č. 4/2018  

7. Různé  

8. Ukončení  
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1. Zahájení 

Schůzi zahájil předseda správního výboru Rostislav Štork. Přednesl návrh programu a zeptal 

se, zda má někdo návrh na pozměnění či doplnění. Připomínky nebyly, proto předsedající dal 

hlasovat o programu.  

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

 

SV schvaluje program zasedání.  

 

2. Festival Mikroregionu Ivančicko 

Tajemník informoval SV ohledně zahájení přípravy akce Festival Mikroregionu Ivančicko, 

který se bude konat 16.6.2018 v Dolních Kounicích. Na akci byla schválena dotace JmK ve 

výši 42.000,- Kč (smlouva bude zaslána) a z projektu Nadace ČEZ je možné hradit výdaje 

ve výši 60.000,- Kč. Tajemník seznámil SV se strukturou výdajů akce a odůvodnil 

předpokládané položky rozpočtu a rámcově představil subjekty, které budou co zajišťovat. 

Starostka Dolních Kounic uvedla, že město DK uhradí další potřebné výdaje, které budou 

souviset s technicko-materiálním zabezpečením v místě konání. V rámci diskuze tajemník 

představil navržený program akce. 

 

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

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje strukturu rozpočtu a předpokládaných výdajů akce Festival Mikroregion 

Ivančicko, které budou spolufinancovány z dotace Jihomoravského kraje (42.000 Kč) a 

Nadace ČEZ (60.000 Kč). SV schvaluje vzorovou smlouvu o dílo se subjekty, které budou 

zapojeny do zajištění programu a realizace akce; pověřuje předsedu správního výboru 

podpisem těchto smluv (vzor je přílohou zápisu). 

 

3. Schválení výběru dodavatele podlimitní veřejné zakázky „Dokumentace pro územní 

rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa“ 

Informace prezentoval tajemník svazku. Dne 14. 5. 2015 se sešla komise za účelem 

otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Dokumentace pro územní rozhodnutí – 

Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa“ zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení. Komise se sešla ve složení: Ing. Kamil Ferda, Mgr. et Mgr. Veronika 

Maxová a Jaroslav Sojka. Na zakázku byla doručena pouze jediná nabídka, a to od firmy 

Alternativní Dopravní Studio, Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 9, 602 00 Brno, IČ: 64313743. 

Nabídka byla doručena v řádném termínu a splnila všechny podmínky zadavatele. 

Nabídková cena byla ve výši 687.677 Kč vč. DPH. 

Všechny protokoly ze zasedání výběrové komise obdrželi členové správního výboru 

k prostudování předem v podkladových materiálech pro dnešní zasedání. Vzhledem k tomu, 

že nikdo neměl žádné připomínky, nechal předseda hlasovat. 

 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 
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Usnesení č. 2 

SV, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje přidělení podlimitní veřejné 

zakázky „Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní 

Kounice – I. etapa“ firmě Alternativní Dopravní Studio, Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 9, 

602 00 Brno, IČ: 64313743, za cenu 568.328 Kč bez DPH, tj. 687.677 Kč vč. DPH. SV 

současně schvaluje smlouvu o dílo s tímto dodavatelem. 

 

4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce 

„Dokumentace pro územní rozhodnutí cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice, úsek 

Moravské Bránice-Dolní Kounice“  

Tajemník svazku informoval o schválení dotace z Jihomoravského kraje z programu 

Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018 ve výši 250.000 Kč na 

realizaci akce „Dokumentace pro územní rozhodnutí cyklostezky Ivančice – Dolní Kounice, 

úsek Moravské Bránice – Dolní Kounice“. Zároveň správnímu výboru předložil příslušnou 

smlouvu o poskytnutí této dotace. Finanční spoluúčast k této akci bude hrazena z rozpočtu 

obce Moravské Bránice a města Dolní Kounice. 

 

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

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. j. 

051537/18/ORR na realizaci akce „Dokumentace pro územní rozhodnutí cyklostezky 

Ivančice – Dolní Kounice, úsek Moravské Bránice – Dolní Kounice". 

 

5. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 56N14/23 

Manažer svazku informoval, že Mikroregion Ivančicko obdržel od Státního pozemkového 

úřadu návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 56N14/23 ze dne 28. 8. 2014, kterým se 

mění předmět nájmu a výše ročního nájemného.   

 

Usnesení č. 4 

SV schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 56N14/23 ze dne 28. 8. 2014. 

 

6. Rozpočtové opatření č. 4/2018  

Manažer svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 4/2018, které se 

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

 

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

 

Usnesení č. 5  
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SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2018 dle přílohy. 

 

7. Různé  

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

 

 

8. Ukončení 

Schůze SV byla ukončena v 18.10 hod. 

 

V Ivančicích dne 16. 5. 2018 

 

 

 

Zapsal: Ing. Bohumil Smutný 

 

 

 

 

 

  

Rostislav Štork 
 

Mgr. Miloš Musil 

předseda správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  

   


