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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 18. září 2017 v 17:15 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Ing. Radka Formánková, Mgr. Naděžda Chajmová,  

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

 

Omluveni:  

- 

 

Hosté: 

- 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

  

1. Zahájení  

2. Schválení výběru dodavatelů podlimitní veřejné zakázky „Kompostéry a 

štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko – 2. řízení“  

3. Rozpočtové opatření č. 8/2017 

4. Různé  

5. Ukončení  
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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 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání.  

 

 

2. Schválení výběru dodavatelů podlimitní veřejné zakázky „Kompostéry a štěpkovač 

pro obce Mikroregionu Ivančicko – 2. řízení“  

Informace prezentoval tajemník svazku. Dne 11. 9. 2017 se sešla komise za účelem 

otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Kompostéry a štěpkovač pro obce 

Mikroregionu Ivančicko – 2. řízení“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

Komise se sešla ve složení: Ing. Radka Formánková, Ing. Svatopluk Staněk, Mgr. Josef 

Benda, Ing. Bohumil Smutný, BA a Mgr. Veronika Maxová.  

Na I. část zakázky „Kompostéry“ podali nabídku dva uchazeči (firmy MEVA BRNO, s.r.o. 

a HITL, s.r.o.), přičemž ekonomicky nejvhodnější nabídku podala firma MEVA BRNO, 

s.r.o. Na II. část zakázky „Štěpkovač“ podal nabídku pouze jeden uchazeč, a to firma HITL, 

s.r.o.  

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 o výběru dodavatelů 

hlasovat. 

 

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

 

Usnesení č. 2 

 

a) SV, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje přidělení I. části (Kompostéry) 

podlimitní veřejné zakázky „Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko – 

2. řízení“ firmě MEVA – BRNO, s.r.o., 24. dubna 428, 664 43 Želešice, IČ: 63471892, za 

cenu 2.112.660 Kč vč. DPH. 

 

b) SV, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje přidělení II. části (Štěpkovač) 

podlimitní veřejné zakázky „Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko – 

2. řízení“ firmě HITL, s.r.o., Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 25321785, za 

cenu 370.018 Kč vč. DPH. 
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3. Rozpočtové opatření č. 8/2017  

Manažer svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 8/2017, které se 

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

 

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

 

Usnesení č. 3  

SV schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017, které je přílohou zápisu. 

 

4. Různé 

Žádost Moravského rybářského svazu 

Tajemník seznámil SV se žádostí Moravského rybářského svazu, pobočného spolku 

Ivančice o umožnění pořádání akce „Dětský rybářský den“ dne 23. 9. 2017 na cyklostezce 

Oslavany-Ivančice. Akce vyžaduje částečné omezení provozu na cyklostezce v úseku 

kolem rybníka Pancíř II. SV určil podmínky, za kterých může dojít k tomuto omezení a 

uložil tajemníkovi svazku zaslat vyrozumění vč. uvedení těchto podmínek, které se týkají 

zajištění bezpečnosti provozu.  

 

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

 

Usnesení č. 4 

SV schvaluje žádost Moravského rybářského svazu, pobočného spolku Ivančice 

k částečnému omezení provozu cyklostezky Oslavany-Ivančice pro akci „Dětský rybářský 

den“ v termínu uvedeném v žádosti (dle přílohy) a za stanovených podmínek bezpečnosti 

provozu.   

 

5. Ukončení 

Schůze SV byla ukončena v 17:50 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 18. 9. 2017 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

 

  

Rostislav Štork 
 

Mgr. Miloš Musil 

předseda správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  
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