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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 22. dubna 2016 v 16:00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Rostislav Štork, Radka Formánková, Naděžda Chajmová, Miloš Musil, Jan Trecha 

Omluveni: - 

Hosté: Ing. Svatopluk Staněk 

 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 

 
 

1. Zahájení 

2. Zpráva auditora o plnění podmínek smlouvy o poskytnutí Nadačního příspěvku 

č. EDU 79_15 poskytovatele Nadace ČEZ 

3. Zpráva o závěrečném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015 

4. Regiontour 2017 

5. Centrum společných služeb 

6. Žádost o příspěvek na Nadaci ČEZ na projekt „Rok Mikroregionu Ivančicko 

2016“, schválení navržených projektových aktivit obcí a Mikroregionu 

7. Obnova cyklotras JZ Brněnska 

8. Slavnostní křest nové brožury o obcích Mikroregionu Ivančicko 

9. Různé 

10. Ukončení 

 

 

 



2 

 

1. Zahájení 

Schůzi zahájil předseda správního výboru Rostislav Štork. Zeptal se, zda má někdo návrh 

na doplnění, či změnu programu. Vzhledem k tomu, že nikdo nic neměl, nechal hlasovat 

o schválení návrhu programu: 

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání.  

 

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

 

2. Zpráva auditora o plnění podmínek smlouvy o poskytnutí Nadačního příspěvku č. 

EDU 79_15 poskytovatele Nadace ČEZ 

Tajemník/manažer svazku prezentoval správnímu výboru Zpráva auditora o plnění 

podmínek smlouvy o poskytnutí Nadačního příspěvku č. EDU 79_15 poskytovatele 

Nadace ČEZ. Nikdo neměl žádné dotazy, ani připomínky. 

 

Usnesení č.2 

SV bere na vědomí informace zprávu auditora o plnění podmínek smlouvy o poskytnutí 

Nadačního příspěvku č. EDU 79_15 poskytovatele Nadace ČEZ.  

 

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

 

3. Zpráva o závěrečném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015 

SV se seznámil s obsahem zprávy o závěrečném přezkoumání hospodaření DSO za rok 

2015. Nikdo neměl žádné dotazy, ani připomínky. 

 

Usnesení č. 3 

SV bere na vědomí zprávu o závěrečném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015. 

 

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

 

4. Regiontour 2017 

SV projednal možnou účast na prezentaci v rámci mezinárodního veletrhu cestovního ruchu 

Regiontour 2017. Konečné rozhodnutí o účasti zaujme valná hromada v červnu po 

vyjádření měst Dolní Kounice, Oslavany a Ivančice. Starostka Dolních Kounic Ing. 

Formánková v diskuzi uvedla, že případnou účast města Dolních Kounic projedná rada 

města, avšak předpokládá spíše negativní usnesení. Pro podporu této aktivitě se vyjádřili 

zástupci měst Ivančice a Oslavany. 

 

Usnesení č. 4 

SV ukládá tajemníkovi svazku, aby se obrátil na příslušné orgány měst Dolní Kounice, 

Oslavany, Ivančice s žádostí o vyjádření nejpozději do 31.5.2016, zda se zapojí do 

prezentace Mikroregionu Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 

Regiontour 2017, vč. zajištění výše finanční spoluúčasti formou mimořádných členských 

příspěvků. 

 

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

Tajemník/manažer svazku prezentoval aktuální informace ohledně dalšího vývoje projektu 

Center společných služeb. Přesný termín zahájení projektu není doposud znám, 

předpokládá se v průběhu června 2016. SV dále projednal způsob obsazení pracovních 

pozic projektu. Členové SV se shodli, že na pozici specialisty pro rozvoj mikroregionu bude 

vhodné v prvním kole oslovit potenciální kandidáty, kteří jsou z obcí Mikroregionu, splňují 

kvalifikační kritéria, mají povědomí o problematice obcí, a o nichž se lze domnívat, že by 

o tuto pracovní pozici mohli mít zájem. Teprve v případě, že by se nenašel tímto způsobem 

žádný vhodný kandidát, bylo by v druhém kole zveřejněno výběrové řízení na pozici. 

 

Usnesení č. 5 

SV ukládá tajemníkovi svazku do příští schůze oslovit vhodné potenciální kandidáty na 

pracovní pozici specialista pro rozvoj Mikroregionu v rámci projektu Centra společných 

služeb, provést s nimi pohovor, vyhodnotit jejich kvalifikační předpoklady a předložit 

návrhy kandidátů pro uzavření pracovněprávního vztahu.  

 

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

 

 

6. Žádost o příspěvek na Nadaci ČEZ na projekt „Rok Mikroregionu Ivančicko 2016“, 

schválení navržených projektových aktivit obcí a Mikroregionu 

Tajemník prezentoval navržené projektové aktivity pro projekt „Rok Mikroregionu 

Ivančicko 2016“, který zahrnuje aktivity členských obcí, spolků a Mikroregionu. 

Projektové, termíny realizace a finanční výše je uvedena v samostatné příloze. 

K projednávanému materiálu neměl nikdo další návrhy, nebo připomínky. 

 

Usnesení č. 6 

SV schvaluje předložené navržené projektové aktivity obcí, spolků a Mikroregionu, na 

které bude podána souhrnná žádost o nadační příspěvek na Nadaci ČEZ .  

 

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

 

 

7. Obnova cyklotras Jihozápadního Brněnska 

Mgr. Miloš Musil, místopředseda svazku a hlavní koordinátor obnovy cyklotras 

Jihozápadního Brněnska podrobně informoval o průběhu realizace projektu. V březnu byla 

dokončena 1. etapa projektu obnovy cyklotras Jihozápadního Brněnska týkající se 

dopravního značení. Mgr. Musil upozornil, že v průběhu realizace bohužel dochází k 

navýšení výdajů. Důvodem byl skutečný stav a rozsah poškození stávajícího dopravního 

značení i mobiliáře, který byl zjištěn rekognoskací terénu realizátorem zakázky. V březnu 

2016 byla realizátorem akce, firmou GS PLUS, vystavena faktura za realizaci 1. etapy 

projektu ve výši 184.996,90, která byla již uhrazena a tato částka se vztahuje pouze 

k obnově dopravního značení, obnova mobiliáře a infotabulí v tom zatím zahrnuta není. 

Původně měla být částka za obnovu dopravního značení nižší a souběžně s dopravním 

značením měla již být zahájena i obnova infotabulí a mobiliáře. Valnou hromadou bylo dne 

25.2.2016 schváleno, že 2. etapa bude ve výši 41.134,- Kč spolufinancována z vlastních 

zdrojů Mikroregionu a hodnota celkové zakázky bude 226.134,- Kč. V současné chvíli 
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předpokládaná hodnota celé zakázky včetně bude za dané situace dle nacenění dodavatele 

o 61.851,-Kč vyšší, aby bylo možné dílo dokončit vč. mobiliáři. O tuto částku bude nutné 

navýšit vlastní zdroje k projektu. K realizaci obnovy mobiliáře a infotabulí dojde v jarních 

měsících, dokončení a fakturace této 2. etapy však je předpokládána až v létě/podzim 2016. 

Do té doby se může snažit Mikroregion zajistit dodatečné zdroje ke spolufinancování 

projektu. Rozdíl by bylo možné pokrýt např. získáním další dotace k spolufinancování 

projektu. V diskuzi byl vznesen dotaz, co by se stalo, kdyby se zrealizovala pouze část 

zakázky za dopravní značení, jak byla valnou hromadou schválena. Tajemník upozornil, že 

pokud má Mikroregion dodržet podmínky čerpání nadačního příspěvku Nadace ČEZ, 

nezbývá nic jiného, než projekt zrealizovat celý, i přes nárůst výdajů. Nadační příspěvek je 

totiž určen nejen na dopravní značení, ale též na mobiliář a infotabule a jejich realizace 

doposud neproběhla. Za důsledek by to mohlo mít i vracení celého nadačního příspěvku. 

Mgr. Musil doplnil, že není možné projekt zrealizovat pouze částečně, infotabule jsou již 

obsahově připravovány a dílo musí být dokončeno celé i s ohledem na blížící se cyklistickou 

sezónu a závazek Mikroregionu vůči partnerovi akce Skupině ČEZ, která projekt podporuje, 

protože si je vědoma havarijního stavu cyklotras, které prochází v území blízkosti Jaderné 

elektrárny Dukovany. Předseda poté nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

 

Usnesení č. 7 

SV schvaluje navýšení celkové hodnoty zakázky Obnova cyklotras Jihozápadního 

Brněnska z 226.134,- Kč vč. DPH na 287.985,- Kč vč. DPH (hrazeno 2 fakturami – 1. 

etapa 184.997,- Kč vč. DPH – již uhrazeno, 2. etapa 102.988,- Kč vč. DPH – bude 

uhrazena po dokončení celého díla). Dílo bude dokončeno firmou GS PLUS s.r.o., IČ: 

26234912.  SV dále ukládá manažerovi svazku, aby vyhledal dotační možnosti pro pokrytí 

financování spoluúčasti projektu. 

 

8. Slavnostní křest nové brožury o obcích Mikroregionu Ivančicko 

Tento bod proběhl ve společenské místnosti budovy SVČ Ivančice. Za přítomnosti členů 

správního výboru, zástupců členských obcí DSO Mikroregionu Ivančicko a veřejnosti byla 

slavnostně pokřtěna nová brožura o obcích Mikroegionu Ivančicko. Poté schůze dále 

pokračovala v kanceláři. 

 

9. Různé 

V bodě „Různé“ neměl nikdo nic dalšího k projednání. 

 

10. Ukončení 

Schůze SV byla ukončena v 18:00 hod. 

V Ivančicích dne 22.04.2016 

 

Zapsal:        Ověřil: 

 

 

 

Ing. Bohumil Smutný      Rostislav Štork 

tajemník       předseda správního výboru 


