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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 23. dubna 2018 v 17.30 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Ing. Radka Formánková, 

Mgr. Miloš Musil, Rostislav Štork, Ing. Jan Trecha 

 

Omluveni: 

Mgr. Naděžda Chajmová 

 

Hosté: 

- 
 
 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

 

1. Zahájení  

2. Údržba cyklostezky Oslavany-Ivančice v roce 2018 

3. Jmenování komise pro podlimitní veřejnou zakázku „Dokumentace pro územní 

rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa“ 

4. Návrh na revokaci usnesení č. 6G ze 67. schůze valné hromady ze dne 15. února 

2018 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2018 

6. Různé  

7. 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. 

 

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

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání.  

 

2. Údržba cyklostezky Oslavany-Ivančice v roce 2018 

Tajemník informoval, že v návaznosti na podanou žádost o dotaci na JMK bude zapotřebí 

zajistit úkony související s údržbou sjízdnosti cyklostezky Oslavany-Ivančice v roce 2018. 

Jako v předešlých letech zajistí ve městě Oslavany vybrané úkony údržby cyklostezky 

oddělení technických služeb a ve městě Ivančice příspěvková organizace Městské lesy 

Ivančice, která disponuje potřebnou technikou. Další úkony údržby sjízdnosti cyklostezky 

je nutné zajistit prostřednictvím pracovníků, kteří budou plnit zadané úkony (úklid, sběr 

odpadků, zametání apod.). Předpokládaná cena zakázky za prováděné úkony dle rozpočtu 

projektu je cca 38.000 Kč pro Městské lesy Ivančice a cca 38.000 Kč pro Město Oslavany 

(oddělení technických služeb). 

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje objednat zajištění údržby cyklostezky Oslavany-Ivančice prostřednictvím 

města Oslavany – oddělení technických služeb na k.ú. Oslavany (IČ: 00282286) a 

příspěvkovou organizací Městské lesy Ivančice (IČ: 65268750) v části cyklostezky na k.ú. 

Ivančice. Předpokládaná cena zakázky za prováděné úkony činí dle rozpočtu projektu cca 

38.000 Kč pro Městské lesy Ivančice a cca 38.000 Kč pro Město Oslavany (oddělení 

technických služeb). SV dále schvaluje uzavření pracovněprávních vztahů s pracovníky 

údržby čistoty cyklostezky pro období duben–listopad 2018, celkové mzdové výdaje ve výši 

16.000 Kč (součástí výdajů projektu). 

 

3. Jmenování komise pro podlimitní veřejnou zakázku „Dokumentace pro územní 

rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa“ 

Správní výbor projednal návrh na jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání a 

hodnocení obálek s nabídkami podanými v rámci veřejné zakázky „Dokumentace pro 

územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa“. Jako členové 

komise byli navrženi: Ing. Kamil Ferda, Jaroslav Sojka, Mgr. et Mgr. Veronika Maxová. 

Jako náhradníci členů komise byli navrženi: Ing. Bohumil Smutný, Mgr. Monika 

Zemanová, Mgr. Bc. Marek Sigmund. 
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Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 
 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje jmenování komise pro otevírání nabídek, komise pro splnění podmínek 

účasti a komise pro hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou „Dokumentace pro 

územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa“ ve složení:  

Členové komise: Ing. Kamil Ferda, Jaroslav Sojka, Mgr. et Mgr. Veronika Maxová. 

Náhradníci členů komise: Mgr. Bc. Marek Sigmund, Ing. Bohumil Smutný, 

Mgr. Monika Zemanová 

 

4. Návrh na revokaci usnesení č. 6G ze 67. schůze valné hromady ze dne 15. února 2018 

Tajemník informoval, že v rámci tohoto usnesení byla valnou hromadou schválena smlouva 

o poskytování konzultačních služeb v oblasti ochrany osobních údajů s firmou I3 

Consultants s.r.o. K podpisu smlouvy doposud nedošlo. S touto společností bylo jednáno v 

době, kdy kolem řešení problematiky GDPR byla spousta nejasností a otázek. Vzhledem 

k tomu, že Specialista/Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Bc. Marek Sigmund se 

v problematice velice dobře orientuje a nemá potřebu této konzultační podpory využívat, 

jevilo by se se vynakládání finančních prostředků na tuto formu metodické podpory jako 

neefektivní. Tajemník dále navrhl s firmou I3 Consultants s.r.o. jednat pouze ohledně 

úhrady za zrealizované metodické shromáždění k tématu GDPR, které proběhlo v listopadu 

2017.       

 

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

 

Usnesení č. 4 

SV doporučuje valné hromadě revokovat usnesení č. 6G, 67. schůze valné hromady ze 

dne 15. února 2018, kterým VH schvaluje smlouvu o poskytování konzultačních služeb v 

oblasti ochrany osobních údajů s firmou I3 Consultants s.r.o., sídlo: Praha 6 - Řepy, K 

Trninám 945/34, PSČ 163 00, IČO: 279 21 344 s platností od data vzniku pracovního 

poměru specialisty/pověřence pro ochranu osobních údajů na dobu 1 roku (s možností 

dalšího prodloužení).  

 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2018 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 3/2018, které se 

týká úprav položek schváleného rozpočtu MR Ivančicko o částky uvedené v příloze zápisu.  

 

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

 

Usnesení č. 5 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2018 dle přílohy. 
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6. Různé 

Tajemník seznámil SV se žádostí Moravského rybářského svazu, pobočného spolku 

Ivančice o umožnění pořádání akce „Rybářské závody“ dne 12. a 13.5.2018 na cyklostezce 

Oslavany-Ivančice. Akce vyžaduje částečné omezení provozu na cyklostezce v úseku 

kolem rybníka Pancíř II. SV určil podmínky, za kterých může dojít k tomuto omezení a 

uložil tajemníkovi svazku zaslat vyrozumění vč. uvedení těchto podmínek, které se týkají 

zajištění bezpečnosti provozu.  

 

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

 

Usnesení č. 6 

SV schvaluje žádost Moravského rybářského svazu, pobočného spolku Ivančice 

k částečnému omezení provozu cyklostezky Oslavany-Ivančice pro akci „Rybářské 

závody“ v termínech uvedených v žádosti (dle přílohy) a za stanovených podmínek 

bezpečnosti provozu.   

 

7. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 18.25 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 23. 4. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

  

Rostislav Štork 
 

Mgr. Miloš Musil 

předseda správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


