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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 21. listopadu 2016 v 17:00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Radka Formánková, Naděžda Chajmová, Miloš Musil, Rostislav Štork 

Omluveni: 

Jan Trecha 

Hosté: - 

 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 

 
 

1. Zahájení  

2. Zpráva o činnosti Centra společných služeb  

3. Smlouva o poskytnutí Nadačního příspěvku EDU 104_16 „Společné vybavení a 

propagace Mikroregionu Ivančicko“ 

4. Regiontour 2017 – zadání zakázky, smlouva o dílo  

5. Turistický průvodce – zadání zakázky, objednávka  

6. Kompostéry pro občany MR Ivančicko – zajištění spolufinancování projektu v roce 2017  

7. Návrh na výši členského příspěvku a rozpočtu na rok 2017  

8. Obnova cyklotras Jihozápadního Brněnska  

9. Cyklostezka Oslavany-Ivančice, dohody o provedení práce  

10. Různé  

11. 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: 

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání.  

 

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

 

2. Zpráva o činnosti Centra společných služeb 

Manažer CSS informoval o činnosti Centra společných služeb v měsících říjen–listopad 

2016. Hlavní úkoly CSS spočívaly v plnění:  

- běžná administrativní podpora malých obcí (např. zpracování smlouvy o pronájmu 

nebytových prostor, zpracování žádostí o nadační příspěvky, poradenství starostům, 

dotační monitoring a rozesílání informací), dlouhodobější úkoly:  

- zpracování plánu rozvoje obce Nová Ves vč. schůze se zastupitelstvem obce,  

- zpracování stolních kalendářů na rok 2017,  

- zpracování pokladů pro turistického průvodce Mikroregionu,  

- příprava podkladů potřebných ke zpracování projektové žádosti projektu „Kompostéry a 

štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko“,  

- uspořádání 1. setkání pro cestovní ruch kulturu a propagaci Ivančicka a příprava 

souhrnného letáku významných akcí Mikroregionu v roce 2017,  

- provádění úkonů výběrové komise při otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 

veřejné zakázky malého rozsahu,  

- pravidelná aktualizace webových stránek (zveřejňování volných pracovních pozic 

v Mikroregionu). 

Manažer CSS informoval, že v rámci proběhlého 1. Setkání pro kulturu byly jako místo 

konání příštího ročníku Festivalu Mikroregionu zvoleny Oslavany. Dále informoval o 

proběhlé schůzce se zástupcem Atletického klubu Ivančice ohledně možné spolupráce při 

této akci.  

 

Usnesení č. 2 

SV bere na vědomí zprávu o činnosti CSS v měsících říjen–listopad 2017. 

 

3. Smlouva o poskytnutí Nadačního příspěvku EDU 104_16 „Společné vybavení a 

propagace Mikroregionu Ivančicko“ 

Manažer CSS seznámil správní výbor s obsahem smlouvy (č. EDU 104_16) o poskytnutí 

dotace od Nadace ČEZ pro projekt „Společné vybavení a propagace Mikroregionu 

Ivančicko“. Předmětem projektu je dovybavení dětského mobilního dopravního hřiště a 

spolufinancování turistického průvodce, licenčního poplatku pro pořízení fotografií, 

licenčního poplatku pro mapový podklad a multifunkčního kopírovacího stroje A3. 

Celková výše příspěvku činí 112.000 Kč. 
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Usnesení č. 3 

SV schvaluje smlouvu o poskytnutí Nadačního příspěvku č. EDU 104_16 „Společné 

vybavení a propagace Mikroregionu Ivančicko“ 

 

4. Regiontour 2017 – zadání zakázky, smlouva o dílo 
Informace prezentoval manažer CSS. Informoval SV o nosném tématu pro prezentaci MR 

Ivančicko na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2017, které bylo zvoleno v rámci 1. setkání 

pro kulturu a zní „Ivančicko – oblast soutoku tří řek“. Na základě průzkumu trhu byla 

k předložení nabídky na zhotovení expozice MR Ivančicko pro Regiontour 2017 vyzvána firma 

Ing. Jan Příhoda, reklamní agentura GONG, Botanická 52, 602 00 Brno, IČ: 44071990. 

Hlavním kritériem pro přidělení zakázky byla nabídková cena, která nesměla převýšit částku 

100.000 Kč vč. DPH. Vyzvaný uchazeč podal nabídku, která splňuje stanovené požadavky vč. 

ceny. Součástí nabídky je návrh smlouvy o dílo, který manažer CSS předložil SV. Dále 

manažer informoval o proběhlém jednání s ředitelem akce Regiontour ohledně možné 

změny umístění stánku MR Ivančicko. Po důkladném zvážení všech okolností a 

doporučení odborníků se od záměru stánek přemístit upustilo. 

 

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 přidělení veřejné zakázky 

malého rozsahu na akci „Realizace atypické expozice a zajištění prezentace MR 

Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2017“, firmě 

Ing. Jan Příhoda, reklamní agentura GONG, Botanická 52, 602 00 Brno, IČ: 44071990 

za cenu 82 600,- Kč bez DPH, tj. 99 946,- Kč vč. DPH. Zároveň schvaluje Smlouvu o dílo 

s vybraným zhotovitelem. 

 

5. Turistický průvodce – zadání zakázky, objednávka 
Manažer CSS informoval o přípravách turistického průvodce MR Ivančicko. Byl proveden 

průzkum trhu a k podání nabídky byla vyzvána firma Ing. Jan Příhoda, reklamní agentura 

GONG, Botanická 52, 602 00 Brno, IČ: 44071990, která nabídla zhotovení zakázky včetně 

grafických prací a tisku (3tis. kusů) za částku 70.000 Kč vč. DPH. Plánované vydání průvodce 

je do termínu konání veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2017. Náklady na turistického 

průvodce budou částečně hrazeny z nadačního příspěvku Nadace ČEZ a částečně z dotace 

JMK.  

 
Usnesení č. 5 

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 přidělení veřejné zakázky 

malého rozsahu na akci „Turistický průvodce Mikroregionem Ivančicko“, firmě Ing. 

Jan Příhoda, reklamní agentura GONG, Botanická 52, 602 00 Brno, IČ: 44071990 za 

cenu 57.377,- Kč bez DPH, tj. 70.000,- Kč vč. DPH. SV schvaluje objednávku služeb. 
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6. Kompostéry pro občany MR Ivančicko – zajištění spolufinancování projektu v roce 

2017 

Tajemník seznámil SV se stavem přípravy projektové žádosti projektu „Kompostéry a 

štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko“ včetně kumulativního rozpočtu projektu, 

který je ve výši 2.704.229 Kč a zahrnuje realizaci projektu i projektovou přípravu. 

Vzhledem k objemu projektu je nutné zajistit v roce 2017 optimální model financování, 

pokud by došlo k variantě nutnosti projekt předfinancovat ve 100% výši z vlastních zdrojů. 

Dotace poskytovaná SFŽP je ve výši 85% způsobilých výdajů a 15% spoluúčast bude 

zajištěna ve většině případů z úhrad od občanů, kteří si v jednotlivých obcích požádali o 

kompostér. Tuto spoluúčast bude zřejmě zapotřebí uvolnit Mikroregionu dříve, než dojde 

k dodávce kompostérů a štěpkovače. Členové správního výboru v diskuzi uvedli, že by 

bylo vhodné, aby každá obec byla co nejdříve seznámena s dílčí částí rozpočtu projektu, 

která se jí týká a mohla tak zohlednit výši finančních potřeb v návrhu rozpočtu na rok 2017. 

SV tento bod doporučuje projednat na valné hromadě svazku a schválit usnesení, kterým 

se oficiálně obrátí na členské a partnerské obce s žádostí o uvolnění spolufinancování, 

pokud bude dotace Mikroregionu na tento projekt schválena.  

 

Usnesení č. 6 

SV bere na vědomí informace přípravě projektové žádosti „Kompostéry a štěpkovač pro 

obce Mikroregionu Ivančicko“ a schvaluje kumulativní rozpočet projektu. Doporučuje 

valné hromadě projednat a schválit zajištění finanční spoluúčasti projektu v roce 2017. 

 

7. Návrh na výši členského příspěvku a rozpočtu na rok 2017 

SV byl seznámen se strukturou návrhu rozpočtu na rok 2017, při jehož sestavování se 

vychází z předpokladu výše řádného členského příspěvku 20 Kč na obyvatele. Tajemník 

zdůraznil, že vzhledem k vzrůstajícím aktivitám Mikroregionu se navyšují výdaje, což se 

týká i provozních výdajů (např. pronájem kanceláře, poštovné, materiální výdaje aj.). Dále 

je nutnost spolufinancovat projekty podpořené dotacemi, vyloučit nelze ani nárůst 

mzdových výdajů v souvislosti se změnou účetní DSO. To vše jsou důvody pro výhledové 

zvážení navýšení řádného členského příspěvku o cca 5 Kč, které by bylo vhodné podrobit 

širší diskuzi v roce 2017. Přítomní členové SV se v diskuzi vyjádřili, že je nutné valné 

hromadě prezentovat konkrétní výstupy činnosti CSS. Tyto výsledky činnosti již jsou, 

např. zpracování žádostí o dotace, zpracování plánu rozvoje obcí, poradenská činnost, 

propagace, veřejné zakázky, aj.  

 

Usnesení č. 7 

SV doporučuje VH schválit řádný členský příspěvek ve výši 20,- Kč/obyvatele a schvaluje 

návrh na rozpočet 2017, který bude vyvěšen na úředních deskách obcí. 

 

8. Obnova cyklotras Jihozápadního Brněnska  

Tajemník prezentoval správnímu výboru závěrečnou hodnotící zprávu čerpání nadačního 

příspěvku č. EDU 136_15, která je předkládána Nadaci ČEZ při dokončení projektu 

(termín 23.11.2016). Tajemník shrnul výši veškerých realizovaných výdajů spojených 

s projektem a odůvodnění jejich navýšení. Doplnění k těmto informacím podal Mgr. Miloš 

Musil, který byl administrátorem realizace projektu. Realizované výdaje jsou pokryty 
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z příspěvku Nadace ČEZ, dotace Jihomoravského kraje a vlastních zdrojů Mikroregionu 

Ivančicko. 

 

Usnesení č. 8 

SV schvaluje závěrečnou hodnotící zprávu čerpání nadačního příspěvku č. EDU 136_15 

projektu „Cyklotrasy Jihozápadního Brněnska – obnova značení, mobiliáře a 

infotabulí“ a bere na vědomí celkové realizované výdaje projektu. 

 

9. Cyklostezka Oslavany-Ivančice, dohody o provedení práce 

Tajemník seznámil správní výbor s výkazem práce provedených činností v rámci 

cyklostezky Oslavany-Ivančice financované z dotačního titulu JMK „Podpora udržování 

čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském 

kraji v roce 2016“. Navržená odměna za rozsah provedených prací v období březen-

listopad 2016 je v souhrnné výši 16.000 Kč hrubého, formou dohody o provedení práce.  

 

Usnesení č. 9 

SV schvaluje dohody o provedení práce za provádění údržby sjízdnosti cyklostezky 

Oslavany-Ivančice v období březen–listopad 2016 s pracovníkem Josef Zahradník, 

bydliště Ivančice, Hřbitovní 17.  

 

10. Různé 

V rámci tohoto bodu byl vznesen dotaz na aktuální činnost MAS, na položené otázky 

odpověděl Mgr. Miloš Musil a další informace doplnil tajemník svazku.   

 

11. Ukončení 

Schůze SV byla ukončena v 19:00 hod. 

 

 

 

V Ivančicích, dne 21. 11. 2016 

 

 

 

 

 

 

  

Zapsal: 

 

 

 

 Ověřil: 

Ing. Bohumil Smutný  Rostislav Štork 

tajemník  předseda správního výboru 

  Mikroregionu Ivančicko 


