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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 27. května 2019 v 16.00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Naděžda Chajmová, Ing. Petr Koťara, Ing. Svatopluk Staněk, 

Ing. Jan Trecha 

 

Omluven: 

--- 

 

Hosté: 

--- 
 
 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

1. Zahájení 

2. Cyklostezka Oslavany-Ivančice – finanční vypořádání akce 

3. Udržování čistoty cyklostezky Oslavany-Ivančice 

4. Ekonomické poradenství pro obce – Dohoda o provedení práce 

5. Zpracování rozpočtu a finančního plánu k žádosti o podporu projektu „Nástroje 

komunikace s veřejností a tvorba strategických dokumentů pro členské obce MR 

Ivančicko“ 

6. Rozpočtové opatření č. 4/2019 

7. Různé  

8. 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. 
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Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání. 

 

2. Cyklostezka Oslavany-Ivančice – finanční vypořádání akce 

 

V návaznosti na delegování 72. schůze VH dne 21.3.2019 správní výbor přistoupil 

k projednání konečné verze finančního vypořádání investiční akce s investory městy 

Ivančice a Oslavany. Tajemník informoval, že návrh finančního vypořádání, tak jak byl 

předložen a projednán na 72. valné hromadě dne 21.3.2019, byl oběma městy projednán a 

akceptován bez výhrad. Obě města avizovala, že nechají předložené finanční vypořádání a 

návrh Dodatku č.2 k investiční akci schválit na červnových schůzích zastupitelstev obou 

měst. Drobné změny budou provedeny pouze v návrhu Dodatku č.2 ke smlouvě o investiční 

akci, kde se specifikují všechny výdaje, které budou tímto vypořádány a termíny, kdy budou 

finanční podíly investorům navráceny. Obě města zaslaly své dílčí podněty k drobným 

úpravám některých formulací v Dodatku č.2 ke smlouvě o investiční akci. 

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje předložený soupis úhrad za realizaci cyklostezky Ivančice-Oslavany, 

celkové příjmy a výdaje 2014-2018, který je přílohou zápisu. SV doporučuje valné 

hromadě schválit upravený Dodatek č. 2 ke smlouvě o investiční akci dle zaslaných 

připomínek měst Ivančice a Oslavany. 

 

 

3. Udržování čistoty cyklostezky Oslavany-Ivančice 

Tajemník informoval o schválení dotace z Jihomoravského kraje z dotačního programu 

"Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí 

v Jihomoravském kraji v roce 2019" na akci „Udržování čistoty cyklostezky Oslavany-

Ivančice“. Celkové předpokládané výdaje na akci činí cca 100.000 Kč, finanční podpora z 

JmK bude 70.000 Kč. 

  

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

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

č. JMK058564/19/ORR na realizaci akce „Udržování čistoty cyklostezky Oslavany-

Ivančice“. Spoluúčast k dotaci ve výši 30 % bude zajištěna z vlastních zdrojů, příspěvků 

měst Oslavany a Ivančice.  
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4. Ekonomické poradenství pro obce – Dohoda o provedení práce 

Tajemník přednesl informaci, že v rámci realizovaného projektu „Podpora obcí 

Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity“, který byl podán k financování z Nadace ČEZ, 

byla dle předchozího pokynu vedení Mikroregionu zahrnuta celková částka ve výši 30.000,- 

Kč na činnost ekonomky DSO. Bude se jednat o novou činnost nad rámec běžně 

vykonávané náplně práce, a to poskytování ekonomického poradenství pro členské DSO, 

které se na ni budou moct obracet se svými dotazy z oblasti účetnictví, výkaznictví, pomoc 

při zpracování rozpočtů k žádostem o dotace aj. služby. Výdaje na tuto činnost jsou dle 

pravidel Nadace ČEZ uznatelné od data podání žádosti, nic tedy nebrání tomu, aby 

poskytování těchto služeb bylo zahájeno již od 1.6.2019. 

 

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

Usnesení č. 4 

SV schvaluje uzavření dohody o provedení práce s účetní DSO Magdalénou Procházkou 

na činnost poskytování ekonomického poradenství pro členské obce DSO na dobu určitou 

(10 měsíců) v termínu od 1.6.2019 do 30.4.2020, s pravidelně vyplácenou výší odměny 

3.000,- Kč/měsíčně.  

 

 

5. Zpracování rozpočtu a finančního plánu k žádosti o podporu projektu „Nástroje 

komunikace s veřejností a tvorba strategických dokumentů pro členské obce MR 

Ivančicko“ 

 

Tajemník seznámil SV se stavem přípravy projektové žádosti o dotaci na projekt „Nástroje 

komunikace s veřejností a tvorba strategických dokumentů pro členské obce MR 

Ivančicko“, která bude předkládána v rámci výzvy Operačního programu zaměstnanost č, 

092. Seznámil SV s jednotlivými projektovými aktivitami a předběžným rozpočtem 

projektu. Dále uvedl, že pro zpracování podrobného rozpočtu, finančního plánu a všech 

požadovaných ekonomických příloh projektu bude v měsíci červen 2019 nutná ještě 

součinnost s účetní DSO. Vzhledem k tomu, že se jedná o úkol nad rámec běžné pracovní 

činnosti účetní, navrhla předsedkyně Mgr. Heřmanová, aby byla uzavřena dohoda o 

provedení práce na tuto činnost a poskytnuta odměna nad rámec pravidelně vyplácené 

mzdy. S uvedeným návrhem vyslovili všichni členové SV souhlas. 

 

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

 

 

Usnesení č. 5 

SV schvaluje uzavření dohody o provedení práce s účetní DSO v měsíci červen 2019 na 

činnost zpracování rozpočtu a finančního plánu k žádosti o podporu projektu „Nástroje 

komunikace s veřejností a tvorba strategických dokumentů pro členské obce MR 

Ivančicko“ předkládaného do dotační výzvy Operačního programu zaměstnanost, výzva 

č. 092 s výší jednorázové odměny 5.000,- Kč. 
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6. Rozpočtové opatření č. 4/2019 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 4/2019, které se 

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

 

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

 

Usnesení č. 6 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2019, které je přílohou zápisu. 

 

7. Různé 

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

 

8. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 16.30 hod. 

 

V Ivančicích dne 27. 05. 2019 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Živná 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


