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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 19. dubna 2017 v 17:15 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
Přítomní členové správního výboru: 

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

 

Omluveni: 

Ing. Radka Formánková, Mgr. Miloš Musil 

 

Hosté: 

- 
 
 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

  
1) Zahájení  

2) Zpráva o činnosti Centra společných služeb  

3) Schválení uzavření pracovněprávního vztahu v souladu s dodatkem č. 1 ke smlouvě o 

vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na 

bázi meziobecní spolupráce“ pro pozici Specialista na veřejné zakázky  

4) Pořízení skákacího hradu  

5) Umístění informační tabule Nadace ČEZ na cyklostezku Oslavany-Ivančice  

6) Podpora drobného podnikání v regionu  

7) Různé  

• Záměr vydání turistických mapových propagačních materiálů  

• Žádost o finanční podporu 10. Velkého festivalu malých pivovarů v Padochově dne 

1.7.2017  

8) Ukončení  
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1. Zahájení 

Schůzi zahájil předseda správního výboru Rostislav Štork. Přivítal účastníky zasedání a 

přednesl návrh programu. Zeptal se, zda má někdo návrh na pozměnění. Tajemník svazku 

Ing. Smutný navrhl do programu jako samostatný bod doplnit návrh na Rozpočtové opatření 

č. 3., dále požádal, aby bod č. 7 byl rozšířen o projednání a schválení smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Údržba cyklostezky Oslavany-Ivančice v 

roce 2017“. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další připomínky, dal předseda 

hlasovat o doplnění programu takto:   

 

Návrh doplněného programu: 

1) Zahájení  

2) Zpráva o činnosti Centra společných služeb  

3) Schválení uzavření pracovněprávního vztahu v souladu s dodatkem č. 1 ke smlouvě o 

vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na 

bázi meziobecní spolupráce“ pro pozici Specialista na veřejné zakázky  

4) Pořízení skákacího hradu  

5) Umístění informační tabule Nadace ČEZ na cyklostezku Oslavany-Ivančice  

6) Podpora drobného podnikání v regionu  

7) Rozpočtové opatření č. 3/2017 

8) Různé  

• Smlouva o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu 

Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých 

lyžařských tratí v roce 2017 

• Záměr vydání turistických mapových propagačních materiálů  

• Žádost o finanční podporu 10. Velkého festivalu malých pivovarů v Padochově dne 

1.7.2017  

9) Ukončení  
 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání.  

 

 

2. Zpráva o činnosti Centra společných služeb  

Zprávu o činnosti centra společných služeb prezentoval manažer CSS/tajemník svazku 

Ing. Bohumil Smutný. Kompletní zpráva tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu.  

 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 2 

SV bere na vědomí zprávu o činnosti Centra společných služeb. 
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3. Schválení uzavření pracovněprávního vztahu v souladu s dodatkem č. 1 ke smlouvě o 

vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí 

na bázi meziobecní spolupráce“ pro pozici Specialista na veřejné zakázky  

Informace prezentoval tajemník svazku. Ze strany SMO došlo k podpisu dodatku č. 1 ke 

smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity 

obcí na bázi meziobecní spolupráce“ pro pozici Specialista na veřejné zakázky. Jako 

kandidátka na tuto pozici byla oslovena Mgr. et Mgr. Veronika Maxová. Jde o kandidátku 

s právním vzděláním a pracovním zaměřením na oblast veřejných zakázek. V případě 

schválení kandidátky a následného podpisu pracovní smlouvy ze strany kandidátky a SMO 

může pracovní poměr začít ke dni 1.5.2017. V rámci tohoto bodu následně proběhla diskuze 

o možné budoucí částečné finanční spoluúčasti obcí v případech, kdy Specialista na veřejné 

zakázky bude pro obec zpracovávat časově a odborně náročnou zakázku. Tyto finanční 

prostředky by mohly sloužit k pokrytí dílčí spoluúčasti Mikroregionu na mzdy zaměstnanců 

Centra společných služeb. 

 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 3 

V návaznosti na usnesení č. 5 valné hromady 63/2017 ze dne 23.3.2017 a v souladu se 

schváleným dodatkem č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 

„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ (dále jen 

Dodatek č.1 ke Smlouvě) mezi Mikroregionem Ivančicko a Svazem měst a obcí ČR 

schvaluje obsazení pracovní pozice realizačního týmu „specialista pro veřejné zakázky“ 

na dobu určitou, a to s platností od 1.5.2017 do 30.6. 2019. Rozsah prací pozice specialista 

na veřejné zakázky odpovídá úvazku 0,6 (tj. pracovní doba 24 hodin týdně) a řídí se 

ustanoveními Dodatku č.1 ke Smlouvě.   

Na pozici specialista pro veřejné zakázky schvaluje kandidátku Mgr. et Mgr. Veroniku 

Maxovou, bytem ………….……….……., nar. ………….…... Mzdové podmínky 

specialisty pro veřejné zakázky stanoveny v souladu s Dodatkem č.1 ke Smlouvě dle výše 

finančního příspěvku poskytnutého Svazem měst a obcí ČR.  

 

 

4. Pořízení skákacího hradu  

Tajemník svazku informoval, že v rámci akce „Pořízení skákacího hradu“ byla oslovena 

firma Textil Kubíček s.r.o., která zhotovila pro Mikroregion první skákací hrad, k podání 

cenové nabídky na novou nafukovací atrakci. Důvodem přímého oslovení firmy jsou kladné 

zkušenosti při realizaci první zakázky a kvalita i trvanlivost materiálu, který je německé 

výroby. Firma vytvořila návrh nové atrakce vč. cenové nabídky, která činí 99.934 Kč vč. 

DPH. Nový skákací hrad bude financován z příspěvku Nadace ČEZ v rámci projektu 

„Podpora společenského života a vybavení v obcích Mikroregionu Ivančicko“.  

 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 
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Usnesení č. 4 

SV, v souladu s vnitřní organizační směrnicí č. 1/2013 upravující zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu a uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací, 

služeb a dodávek, ve znění pozdějších dodatků, schvaluje na základě předložené nabídky 

přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Pořízení skákacího hradu“, firmě 

Textil Kubíček s.r.o., U Lihovaru 149/1, 679 21 Černá Hora, IČ: 25580833 za cenu 82.590 

Kč bez DPH, tj. 99.934 Kč vč. DPH. Zároveň schvaluje objednávku s uvedeným 

dodavatelem. Financováno z příspěvku Nadace ČEZ v rámci projektu „Podpora 

společenského života a vybavení v obcích Mikroregionu Ivančicko“. 

 

 

5. Umístění informační tabule Nadace ČEZ na cyklostezku Oslavany-Ivančice  

Tajemník SV informoval, že ze strany Nadace ČEZ byl vznesen požadavek na umístění 

dvou informačních tabulí s logem Nadace ČEZ na cyklostezku Oslavany-Ivančice. Cedule 

by byly umístěny v místě vjezdu na cyklostezku z oslavanské i ivančické strany. Informační 

cedule zajistí a dodá Nadace ČEZ. 

 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 5 

SV, na základě požadavku Nadace ČEZ schvaluje umístění 2 ks informačních tabulí 

s logotypem Nadace ČEZ a uvedení partnerství na cyklostezku Oslavany-Ivančice při 

vjezdech z ivančické a oslavanské strany cyklostezky. 

 

 

6. Podpora drobného podnikání v regionu  

V návaznosti na usnesení 63. valné hromady tajemník svazku prezentoval aktualizovaný 

návrh projektu týkající se možných konzultačně-vzdělávacích činností pro veřejnost, a to 

v oblasti podpory drobného podnikání v regionu. Spolek i-Kompas, z.s. předložil nabídku 

konkrétních vzdělávacích aktivit na toto téma. Z následující diskuze vyplynula jako 

podmínka pro realizaci projektu účast minimálně 10 osob na přednášce. V případě 

nenaplnění kurzu nebude projekt realizován. 

 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 6 

SV schvaluje realizaci projektu „Podpora drobného podnikání v regionu“ ve 

spolupráci se spolkem i-Kompas, z.s., IČO 22714103 v rozsahu poskytnutí 15 

veřejných individuálních konzultačních sezení v délce 1,5 hod. a 9 hod. přednášek za 

celkovou cenu ve výši max. do 24.000 Kč. SV stanovuje podmínky realizace: minimální 

účast 10 osob na přednášce. Mikroregion Ivančicko uhradí pouze skutečně vynaložené 

výdaje dle jednotlivých proběhlých aktivit projektu; v případě nedostatečného zájmu 

veřejnosti nebudou aktivity realizovány. 



 
 

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČ: 71187081 
 

 

5 

 

 

 

7. Rozpočtové opatření č. 3/2017 

Tajemník seznámil SV s návrhem na Rozpočtové opatření č. 3/2017, které se týká úprav 

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

 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 4 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2017, které je přílohou zápisu. 

 

8. Různé  

• Smlouva o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu 

Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí 

v roce 2017 

Tajemní informoval, že byla schválena dotace na akci „Údržba cyklostezky Oslavany-

Ivančice v roce 2017“ a následně doručena smlouva k jejímu poskytnutí. Smlouva byla 

správnímu výboru předložena k nahlédnutí. 

  

• Záměr vydání turistických mapových propagačních materiálů 

V rámci tohoto bodu tajemník upozornil na nedostatek aktuálních mapových materiálů MR 

Ivančicko. Navrhl, aby Centrum společných služeb provedlo průzkum mezi obcemi, zda 

mají o tištěné mapy zájem. Na základě toho bude možné navrhnout případnou spolupráci 

obcí při tvorbě těchto materiálů a dosáhnout tak pro dotčené obce finančních úspor.  
 

• Žádost o finanční podporu 10. Velkého festivalu malých pivovarů v Padochově dne 

1.7.2017  

Tajemník informoval, že se na Mikroregion Ivančicko obrátil pořadatel akce „10. Velkého 

festivalu malých pivovarů v Padochově“ se žádostí o finanční podporu na tuto akci. 

Vzhledem k tomu, že MR Ivančicko nemá schválený program pro poskytování dotací, není 

možné žádosti vyhovět. Tajemník navrhl akci podpořit bezplatným zapůjčením 8 ks 

slunečníků, jak tomu bylo také v loňském roce. 

 

Usnesení č. 7 

a) SV schvaluje Smlouvu č.j. 043629/17/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora udržování čistoty 

cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v roce 2017. 

 

b) SV ukládá CSS ve spolupráci s informačními centry a obcemi Mikroregionu Ivančicko 

zjistit aktuální požadavky na vydání tištěných mapových informačních podkladů a 

možných forem meziobecní spolupráce za účelem dosažení úspor (množství, více map 

obcí na jednom materiálu apod.). 
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c) SV schvaluje podporu akce „10. Velkého festivalu malých pivovarů v Padochově dne 

1.7.2017“ formou bezplatného zapůjčení 8 ks slunečníků. Vzhledem k tomu, že MR 

Ivančicko nemá schválený program pro poskytování dotací nebo návratných finančních 

výpomocí z rozpočtu DSO, či jiný obdobný dokument, nelze žadateli poskytnout veřejnou 

finanční podporu. 
 

 

9. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 18:15 hod. 

 

V Ivančicích dne 19. 4. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: 

 

 

 

 Ověřil: 

Ing. Bohumil Smutný  Rostislav Štork 

tajemník  předseda správního výboru 

  Mikroregionu Ivančicko 


