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ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 2. prosince 2020 (středa) ve 17.00 hod. 

v budově SVČ Ivančice – 1. patro, zasedací místnost, Zemědělská ul. 2  

(vchod z přední části budovy) 

 
Přítomní členové správního výboru: 

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

Ing. Jan Trecha 

 

Omluven: 

--- 

 

Hosté: 

--- 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

1) Zahájení  

2) Svaz měst a obcí ČR – služba Poradna pro obce 

3) Rozpočtové opatření č. 11/2020 

4) Různé  

5) Ukončení  

 

 

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. Svaz měst a obcí ČR – služba Poradna pro obce 

Informace prezentoval tajemník svazku. Ze strany Svazu měst a obcí ČR přišla nabídka na 

využívání služby Poradna pro obce, jejímž záměrem je poskytnout členským obcím 

mikroregionu časově i cenově dostupné právní poradenství. Všechny členské obce byly již 

z důvodu zjišťování zájmu o tuto službu osloveny. zejména pro malé obce je tato nabídka 
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zajímavá a reakce byly velmi kladné. Pro využívání služby je nutné jednorázově uhradit 

částku 7.986 Kč. Následně již nebude třeba po obcích požadovat žádné dodatečné výdaje a 

po dobu tří let bude mít mikroregion plnohodnotnou možnost právní poradnu obcím 

zprostředkovávat. Po registraci do služby budou na všechny obce rozeslány informace, jak 

mohou službu využívat. 

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje objednání služby Poradna pro obce poskytnutou Svazem měst a obcí ČR na 

dobu tří let za částku 7.986 Kč. 

 

3. Rozpočtové opatření č. 11/2020 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 11/2020, 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. 11/2020. 

 

4. Různé 

V bodě různé nebyly vzneseny žádné připomínky, podněty ani dotazy. 

 

5. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 17.45 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 02.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


