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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 26. srpna 2019 v 16.00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Mgr. Jana Heřmanová, Ing. Jan Trecha, Mgr. Naděžda Chajmová, Ing. Petr Koťara, Ing. 

Svatopluk Staněk,  

 

Omluven: 

 

Hosté: 

--- 
 
 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

1. Zahájení  

2. Schválení výběru dodavatele a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku zadávanou 

ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Dokumentace pro územní 

rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – II. etapa 

3. Rozpočtové opatření č. 7/2019 

4. Různé  

5. Ukončení  

 

 
1. Zahájení 

Schůzi zahájila předsedkyně správního výboru Mgr. Heřmanová. Poté přečetla 

připravovaný program jednání. K navrženému programu neměl nikdo žádné návrhy ani 

připomínky, a proto nechala hlasovat o schválení návrhu programu. 

 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání. 
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2. Schválení výběru dodavatele a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku zadávanou ve 

zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Dokumentace pro územní rozhodnutí – 

Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – II. etapa 

Tajemník správnímu výboru předložil protokol o posouzení splnění podmínek účasti a 

hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická 

trasa Ivančice – Dolní Kounice – II. etapa“. Zakázku administrovala kolegyně Mgr. 

Veronika Maxová.  

Veřejná zakázka byla vyhlášena dle zákona o zadávání veřejných zakázek elektronicky v 

systému NEN dne 15.7.2019, jelikož šlo o zjednodušené podlimitní řízení. Tento režim 

zadávacího řízení byl zvolen z toho důvodu, že celková hodnota cyklostezky (součet všech 

etap) se svojí hodnotou dostává od podlimitního režimu. Nabídku podal ve stanovené lhůtě 

(do 31.7.) pouze jeden uchazeč, a to firma Alternativní Dopravní Studio, Ing. Adolf Jebavý 

s nabídkovou cenou 261.112,- Kč bez DPH. Nabídka nebyla kompletní, proto byl uchazeč 

vyzván k doplnění požadovaných potvrzení do 5 pracovních dnů. Vzhledem k tomu, že šlo 

povinné dokumenty – potvrzení od Finančního úřadu a OSSZ, požádal uchazeč o 

prodloužení lhůty, protože dokumenty mu nebyly ve stanovené lhůtě od těchto institucí 

doručeny. Tomuto požadavku bylo vyhověno. Dne 21.8. 2019 uchazeč datovou schránkou 

doručil všechny požadované dokumenty na MR Ivančicko. 

 

Vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná jiná nabídka, neproběhlo hodnocení. 

 

Cena díla bude hrazena z dotace JMK, která bude Mikroregionu schválena na zastupitelstvu 

JMK v září (19.9.) pravděpodobně ve výši 220 tis. Kč (v červenci proběhlo schválení 

doporučení dotace Radou JMK, je to dostatečná částka, protože zakázka se skládá z 

projektové a inženýrské činnosti, do konce roku 2019 lze z dotace JMK stejně uhradit jen 

projektovou činnost, inženýrská činnost se určitě nestihne a bude se hradit až v roce 2020). 

Spoluúčast uhradí město Ivančice, jelikož dle uzavřené smlouvy k investiční akci 

cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice se nachází tato etapa jen na katastru města Ivančice, 

tudíž město Ivančice bude vyzváno k dofinancování rozdílu mezi vysoutěženou cenou 

veřejné zakázky a poskytnutou dotací JMK. Tento příspěvek město Ivančice poskytne MRI 

ještě letos. 

 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 2 

SV, na základě provedeného posouzení podmínek účasti a hodnocení nabídek (protokoly 

přílohou zápisu), schvaluje výběr dodavatele a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Dokumentace pro územní 

rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – II. etapa“ s firmou Alternativní 

Dopravní Studio, Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 9, 602 00 Brno, IČ: 64313743, nabídková 

cenou 261.112,- Kč bez DPH. Hrazeno z dotace JMK a příspěvku města Ivančice. 
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3. Rozpočtové opatření č. 7/2019 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 7/2019, které se 

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

 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2019, které je přílohou zápisu. 

 

 

4. Různé 

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

 

5. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 16.25 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 26. 08. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Živná 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


