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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 29. října 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. Projekt "Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované" 

3. Rozpočtové opatření č. 9/2019 

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. Projekt "Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované" 

Tajemník Mikroregionu přítomné informoval, že CSS zpracovalo žádost o dotaci na 

Jihomoravský kraj na projekt "Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované". 

Cílem projektu je realizovat v území obcí Mikroregionu Ivančicko řadu užitečných 

aktivit pro podporu starších a handicapovaných občanů, abychom jim umožnili zapojovat 

se nadále do společenského života, a to i v menších obcích Mikroregionu Ivančicko. Projekt 

se tedy dotýká sociální oblasti. 

V rámci realizace projektu Center společných služeb jsme identifikovali v území obcí 

Mikroregionu poptávku ze strany občanů po chybějících aktivitách pro seniory; stejně tak 

na druhé straně zájem odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice řešit společně s Mikroregionem 

Ivančicko projekty, které jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 

ORP Ivančice. Jde o opatření z tohoto strategického dokumentu, které řeší prioritu udržet 

méně soběstačné osoby v pokročilejším věku v jejich přirozeném prostředí, podporovat 

setkávání seniorů. 

V rámci projektu budeme realizovat zejména tyto aktivity:  

• zapojíme cílové skupiny a partnery do projektu 

• vytvoříme katalog veřejných služeb a bezpečnosti 

• zajistíme fungování bezplatné všeobecné informační a právní poradny 

• uspořádáme bezplatné vzdělávací kurzy a přednášky v oblasti prevence, bezpečnosti 

a výpočetní techniky 

• propojíme seniory a děti ze škol 

• uspořádáme společné setkání seniorů z obcí MR Ivančicko 

• podpoříme sportovní, kulturní a poznávací aktivity pro seniory 

• uspořádáme filmové podvečery 

• zajistíme integraci handicapovaných dětí prostřednictvím tvořivých dílen a 

uspořádáním sportovní akce. 

Abychom byli schopni celý uvedený projekt realizovat, je nezbytné zajistit jej 

personálně, tzn. vytvořit na dobu realizace projektu částečný pracovní úvazek na dobu 

určitou. Půjde o specialistu/tku na aktivity pro seniory a handicapované, prostřednictvím 

které(ho) budou veškeré aktivity projektu zajišťovány, koordinovány, připravovány a 

realizovány. 

SV se s tímto projektem podrobně seznámil a pochválil ing. Smutného, za velmi dobrou 

přípravu projektu. 

Ing. Koťara konstatoval, že smysluplných akcí pro seniory není nikdy dost. 

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 
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Usnesení č. 2 

SV schvaluje podání žádosti o dotaci na Jihomoravský kraj, individuální dotace 

„Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované“, výše žádosti o dotaci dle rozpočtu 

projektu 197.000,- Kč. 

 

3. Rozpočtové opatření č. 9/2019 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 9/2019, 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. 3 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2019, které je přílohou zápisu. 

 

 

4. Různé 

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

 

5. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 16.40 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 29. 10. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Živná 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


