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ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 22. dubna (čtvrtek) v 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, Ing. Petr Koťara, Ing. Svatopluk Staněk, Ing. Jan Trecha 

 

Omluven: 

Mgr. Naděžda Chajmová 

 

Hosté: 

--- 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

 

 

1) Zahájení  

2) Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na pozici „Účetní DSO“ a doporučení 

výběru vhodného kandidáta   

3) Veřejná zakázka malého rozsahu „Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko“, 

schválení výběru dodavatele 

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. Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na pozici „Účetní DSO“ a doporučení 

výběru vhodného kandidáta   

Informace prezentoval tajemník svazku. Správním výborem byla jmenována výběrová 

komise ve složení Mgr. Heřmanová, Ing. Staněk, Mgr. Sigmund a Ing. Smutný. Tato 

výběrová komise posoudila kvalifikační profily jednotlivých přihlášených uchazečů, jejich 

životopisy, vzdělání, praxi. Na základě posouzení byli k ústnímu pohovoru s komisí 

přizvání 3 uchazeči, paní D.N. paní H.Ř. a pan J.P, se kterými proběhly individuální 

pohovory. Všem uchazečům byly položeny shodné odborné otázky týkající se účetnictví a 

rozpočtu, se všemi byl proveden motivační rozhovor. Na základě vyhodnocení 

kvalifikačních profilů a výsledků pohovorů byli jako 2 nejlepší uchazeči vyhodnocení paní 

H.Ř. a pan J.P. S profily uvedených dvou kandidátů tajemník členy správního výboru 

podrobně seznámil a uvedl, že výsledky obou těchto kandidátů jsou vyvážené a srovnatelné. 

V diskuzi se členové SV vyjádřili, kterého kandidáta na pozici „Účetní DSO“ podpoří, a 

z jakého důvodu. V diskuzi se všichni 4 přítomní vyslovili pro podporu kandidáta J.P., proto 

předsedkyně nechala hlasovat o návrhu usnesení. 

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje na pracovní pozici „Účetní DSO“  uchazeče pana J.P. a doporučuje valné 

hromadě schválit uzavření dohody o pracovní činnosti s uvedeným kandidátem na dobu 

neurčitou, případně k doplnění jeho hlavní činnosti uzavřít další DPP vztahující se 

k jiným činnostem, které může tento kandidát pro Mikroregion Ivančicko vykonávat. 

 

3. Veřejná zakázka malého rozsahu „Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko“, 

schválení výběru dodavatele 

Tajemník seznámil členy správního výboru s průběhem zadávacího řízení, posouzení a 

hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu zadávané pod názvem „Řešení odpadů 

v Mikroregionu Ivančicko“, které hodnotila jmenovaná výběrová komise. Jediný uchazeč 

výběrového řízení, obchodní firma MEVA-TEC s.r.o. podala nabídku, která na základě 

provedeného posouzení splnila všechny požadavky zadavatele, včetně předpokládané ceny 

zakázky. Proto výběrová komise doporučuje Zadavateli schválit rozhodnutí o přidělení 

zakázky této firmě. K uvedenému návrhu neměl nikdo připomínky, ani dotazy, proto 

nechala předsedkyně hlasovat o návrhu usnesení. 

 

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

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané pod názvem „Řešení 

odpadů v Mikroregionu Ivančicko“ obchodní firmě MEVA-TEC s.r.o., se sídlem 

Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 62742051 za nabídkovou cenu 

843.015,- Kč bez DPH, tj. 1.020.048,- Kč vč. DPH a současně doporučuje valné hromadě 

s uvedenou firmou schválit kupní smlouvu . 

 

4. Různé 

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

 

5. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 18.30 hod. 
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V Ivančicích dne 22.4.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Bohumil Smutný 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


