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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 20. listopadu 2019 v 10.00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
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. Návrh rozpočtu MR Ivančicko na rok 2020 

3. Rozpočtové opatření č. 10/2019 

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. 
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2. Návrh rozpočtu MR Ivančicko na rok 2020 

Tajemník Mikroregionu přítomné informoval, že společně s účetní paní Procházkovou 

vytvořili návrh rozpočtu Mikroregionu Ivančicko pro rok 2020, který jsme povinni zveřejnit 

na úředních deskách obcí nejpozději 25.11.2019, aby byl vyvěšen alespoň 15 dní před 

konáním valné hromady (10.12.2019).  

 

Návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový se zapojením zdrojů hospodaření  z 

předešlých let. Při tvorbě rozpočtu byly zohledněny následující předpoklady: 

• Mzdy pověřence i manažera zůstanou zachovány v obdobné výši jako doposud, v 

návrhu rozpočtu jsou mzdové výdaje plně financovány z vlastních zdrojů (resp. v 

případě poveřence také z příjmů poskytovaných služeb příspěvkovým organizacím). 

• Abychom byli schopni vše ufinancovat, navýšen bude muset být řádný členský 

příspěvek na obyvatele o 5,- Kč ze současných 30,- na 35,- Kč. V tomto návrhu 

rozpočtu je tedy uvedené navýšení již zahrnuto. 

• Navýšen bude současně také členský příspěvek pro obce využívající pověřence GDPR 

dle modelu předloženém a schváleném valnou hromadou č. 74, aby bylo na mzdu 

pověřence. 

• Jinak struktura rozpočtu je podobná jako předešlé roky, zahrnuje kromě mzdových 

výdajů dále běžné další položky jako výdaje na cestovní ruch, nájem kanceláře, apod.  

• Mzdové výdaje budou financovány z dotací, kde je předpoklad zapojení dotačních 

zdrojů, které by měly být k dispozici až v průběhu roku 2020.  

Tajemník ještě konstatoval, že se nakonec podařilo najít vcelku vyvážený kompromis 

mezi tím, že není třeba navyšovat členský příspěvek příliš radikálně, a přitom lze udržet 

mzdové výdaje 2 zaměstnanců v plné výši. Pro další pracovní pozice budou využívány 

dotační zdroje (Nadace ČEZ, JmK, ale i vlastní výdělečná činnost). Jak již bylo 

projednáno a schváleno, zachována bude pozice specialisty pro rozvoj Mikroregionu na 

DPP a specialista na veřejné zakázky formou smlouvy, kde budou hrazeny odměny dle 

skutečného využívání obcemi. Ve hře je také předložená žádost o dotaci na JmK 

"Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované", kde je na mzdové výdaje částka 

120 tis. Kč na pracovní pozici „specialista na aktivity pro seniory a handicapované“.  

 

Předsedkyně poté nechala o předloženém návrhu rozpočtu hlasovat. 

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje předložený Návrh rozpočtu MR Ivančicko na rok 2020 a ukládá tajemníkovi 

DSO zajistit jeho zveřejnění na úředních deskách obcí ve lhůtě min. 15 dnů před valnou 

hromadou. 
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3. Rozpočtové opatření č. 10/2019 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 10/2019, 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. 10/2019, které je přílohou zápisu. 

 

4. Různé 

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

 

5. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 11.00 hod. 

 

V Ivančicích dne 21. 11. 2019 

 

 

 

Zapsala: Jitka Živná 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


