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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 27. listopadu 2017 v 17:15 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Ing. Radka Formánková, Mgr. Naděžda Chajmová, 

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

 

Omluveni: 

- 

 

Hosté: 

Ing. Svatopluk Staněk (místostarosta města Oslavany) 
 
 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

1. Zahájení  

2. Zpráva o činnosti Centra společných služeb  

3. Rozpočtové opatření č. 10/2017  

4. Projekt „Podpora pro rozvoj cestovního ruchu a vzdělávací aktivity pro 

veřejnost“  

5. Regiontour 2017 – zadání zakázky na realizaci expozice, smlouva o dílo  

6. Návrh výše členského příspěvku a návrh rozpočtu na rok 2018  

7. Cyklostezka Oslavany-Ivančice, dořešení porušení smluvních závazků bývalých 

vlastníků pozemků vůči Mikroregionu Ivančicko a vymáhání vzniklé škody  

8. Infraset – pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

provozem přípojného vozidla a pojištění poškození zařízení  

9. Realizace akce přeshraniční spolupráce – organizace zájezdu do města 

Sládkovičovo (SK)  

10. Různé  

11. 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 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání.  

 

2. Zpráva o činnosti Centra společných služeb  

Zprávu o činnosti centra společných služeb prezentoval manažer CSS/tajemník svazku 

Ing. Bohumil Smutný. Kompletní zpráva tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu.  

Tajemník také informoval o aktuálním stavu splácení odcizených prostředků bývalou 

účetní svazku paní Helešicovou. V roce 2017 bylo exekucí vymoženo 1.300 Kč. Závazek 

v podobě pravidelné splátky ve výši 1.000 Kč/měsíc povinná již neplní. Po krátké diskuzi 

nechal předseda svazku hlasovat. 

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV bere na vědomí zprávu o činnosti CSS v měsících říjen–listopad 2017.  

SV dále bere na vědomí informace ohledně průběhu vymáhání zpronevěřených financí 

bývalou účetní DSO Janou Helešicovou a ukládá CSS prostřednictvím zastupujícího 

advokáta vyzvat písemně bývalou účetní s návrhem na uzavření splátkového kalendáře ve 

výši 3.000 Kč/měsíčně s platností od 1.1.2018. V případě odmítnutí návrhu ze strany 

povinné neprodleně informovat SV a předložit návrh dalších právních kroků.   

 

3. Rozpočtové opatření č. 10/2017  

Manažer svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 10/2017, 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. 3 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2017 dle přílohy. 

 

4. Projekt „Podpora pro rozvoj cestovního ruchu a vzdělávací aktivity pro veřejnost“  

Informace prezentoval manažer svazku. V říjnu byla podána žádost o individuální dotaci 

z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Podpora pro rozvoj cestovního ruchu a 

vzdělávací aktivity pro veřejnost“. Jednou z položek projektu je pořízení nových 
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skládaných turistických map Mikroregionu Ivančicko. V rámci průzkumu trhu nabídla 

nejnižší cenu za zhotovení map firma JN-kart mapový servis, Ing. Jaroslav. 

Celkový rozpočet projektu činí 176.946 Kč, z dotace JmK bude hrazeno 110.000 Kč. 

Správnímu výboru byl předložen vzor smlouvy individuální dotace.   

   

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

 

Usnesení č. 4 

SV bere na vědomí informaci o schválení dotace na projekt „Podpora pro rozvoj 

cestovního ruchu a vzdělávací aktivity pro veřejnost“ ve výši 110.000 Kč a schvaluje vzor 

smlouvy individuální dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

SV, v návaznosti na jednotlivé aktivity projektu a v souladu s vnitřní organizační směrnicí 

č.  1/2013 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavírání smluvních 

vztahů s dodavateli stavebních prací, služeb a dodávek, ve znění pozdějších dodatků, 

schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zpracování a tisk 

skládaných map Mikroregionu Ivančicko“, firmě JN-kart mapový servis, Ing. Jaroslav 

Nemec, Rybízová 477/7, 621 00, Brno – Medlánky, IČ: 72446111 ve výši 48.000 Kč vč. 

DPH (3000 ks map / á 16 Kč). Dodavateli služeb bude vystavena objednávka na plnění. 

 

5. Regiontour 2017 – zadání zakázky na realizaci expozice, smlouva o dílo  

Manažer svazku informoval o přípravách na veletrh cestovního ruchu Regiontour 2018. 

Firma Ing. Jan Příhoda, reklamní agentura GONG byla vyzvána k předložení nabídky na 

zhotovení expozice MR Ivančicko pro Regiontour 2018. Důvodem přímého oslovení firmy 

jsou kladné zkušenosti při realizaci předešlých expozic Mikroregionu Ivančicko na 

veletrzích Regiontour, které tato firma také realizovala. Hlavním kritériem pro přidělení 

zakázky byla nabídková cena, která nesměla převýšit částku 100.000 Kč vč. DPH. Vyzvaný 

uchazeč podal nabídku, která splňuje stanovené požadavky vč. ceny. Součástí nabídky je 

návrh smlouvy o dílo, který manažer předložil SV.  

 

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

 

Usnesení č. 5 

SV, v souladu s vnitřní organizační směrnicí č.  1/2013 upravující zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu a uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací, 

služeb a dodávek, ve znění pozdějších dodatků, schvaluje přidělení veřejné zakázky 

malého rozsahu na akci „Realizace atypické expozice a zajištění prezentace MR 

Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2018“, firmě Ing. Jan 

Příhoda, reklamní agentura GONG, Botanická 52, 602 00 Brno, IČ: 44071990 za cenu 

82 600 Kč bez DPH, tj. 99 946 Kč vč. DPH. Zároveň schvaluje Smlouvu o dílo s vybraným 

zhotovitelem. 
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6. Návrh výše členského příspěvku a návrh rozpočtu na rok 2018 

Informace prezentoval manažer svazku. SV byl seznámen s jednotlivými položkami na 

straně příjmů a výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2018. Při sestavování tohoto návrhu se 

vycházelo z předpokladu, že řádný členský příspěvek na rok 2018 bude ponechán ve stejné 

výši jako v předešlém období, tzn. 20 Kč na obyvatele. Následně otevřel diskuzi ohledně 

případného navýšení členského příspěvku na r. 2019.  

 

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

 

Usnesení č. 6 

SV doporučuje VH schválit řádný členský příspěvek ve výši 20 Kč/obyvatele a schvaluje 

návrh na rozpočet 2018, který bude vyvěšen na úředních deskách obcí. 

 

7. Cyklostezka Oslavany-Ivančice, dořešení porušení smluvních závazků bývalých 

vlastníků pozemků vůči Mikroregionu Ivančicko a vymáhání vzniklé škody  

Informace prezentoval manažer svazku. Majetkoprávní problematika dvou pozemků 

cyklostezky Oslavany-Ivančice, při jejichž odkoupení vznikla Mikroregionu v důsledku 

porušení smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze strany původních majitelů finanční škoda, 

není stále dořešena. První krok, který musí Mikroregion Ivančicko zahájit, je písemné 

vyzvání dotčených osob k náhradě vzniklé škody.  

 

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

 

Usnesení č. 7 

SV, na základě zjištěného porušení smluvních závazků ze Smlouvy o uzavření budoucí 

kupní smlouvy uzavřené dne 21.3.2012 s panem J.B., rod. č. ----------, trvale bytem -------

----------------------- schvaluje vyzvat pana J.B. k úhradě vzniklé škody ve výši 17.170 Kč, 

která je dána rozdílem skutečně uhrazené kupní ceny panu P.K., rod. č. ---------------, ---

----------- a částkou, která byla dohodnutá ve Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy. 

SV, na základě zjištěného porušení smluvních závazků ze Smlouvy o uzavření budoucí 

kupní smlouvy uzavřené dne 21.3.2012 s paní J.E., rod. č. -----------, trvale bytem ---------

----------------------- schvaluje vyzvat paní J.E. k úhradě vzniklé škody ve výši 97.367 Kč, 

která je dána rozdílem skutečně uhrazené kupní ceny firmě Farming s.r.o., IČO: 

04257316, Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 a částkou, která byla dohodnutá 

ve Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy.  
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8. Infraset – pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 

přípojného vozidla a pojištění poškození zařízení  

Manažer informoval, že součástí zařízení Infraset je také přívěsný vozík, který slouží pro 

přepravu tohoto zařízení. Na vozík se vztahuje povinnost zápisu do registru vozidel a 

uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.  

 

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

 

Usnesení č. 8 

SV schvaluje uzavření Pojistné smlouvy Autopojištění Combi PLUS III s pojistitelem 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 

Praha 8, IČ: 63998530 ve výši ročního pojistného celkem 252 Kč na pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou provozem přípojného vozidla určeného pro převoz 

technologie INFRASET.  

 

9. Realizace akce přeshraniční spolupráce – organizace zájezdu do města Sládkovičovo 

(SK) 

Informace prezentoval manažer svazku. Tento zájezd v předchozích letech organizovalo 

Kulturní informační centrum Ivančice, neboť město Sládkovičovo je partnerským městem 

Ivančic. Mikroregion Ivančicko má možnost pro rok 2018 převzít organizaci této aktivity a 

rozšířit tak příležitost zúčastnit se akce i dalším občanům obcí Mikroregionu. Termín 

zájezdu je 24.2.2018. Z důvodu předběžné kalkulace nákladů byly v rámci průzkumu trhu 

osloveni dva dopravci, z nich ekonomicky výhodnější nabídku podala firma Autoexpres CZ 

s.r.o. 

 

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

 

Usnesení č. 9 

SV schvaluje realizaci akce přeshraniční spolupráce "Organizace zájezdu do města 

Sládkovičovo (SK)", která se bude konat dne 24. února 2018. Akce bude plně 

financována z částek uhrazených občany z obcí DSO Mikroregionu Ivančicko za účast 

na zájezdě. SV, v souladu s vnitřní organizační směrnicí č. 1/2013 upravující zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu a uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních 

prací, služeb a dodávek, ve znění pozdějších dodatků, schvaluje přidělení veřejné zakázky 

malého rozsahu na akci „Autobusová doprava z obcí DSO Mikroregionu Ivančicko do 

města Sládkovičovo a zpět “, firmě Autoexpres CZ s.r.o., Petra Bezruče 905/2, 664 91 

Ivančice, IČ: 25328492 za cenu 11.600 Kč vč. DPH. Dodavateli služeb bude vystavena 

objednávka na plnění. 

 

10. Různé 

Mgr. Miloš Musil informoval o možnosti účasti na celostátní cyklokonferenci, která 

proběhne 6.-7.12.2017 v Ostravě.  
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11. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 19.40 hod. 

 

V Ivančicích dne 27. 11. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

 

  

Rostislav Štork 
 

Mgr. Miloš Musil 

předseda správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  

   


