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ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 3. listopadu 2020 (úterý) ve 16.00 hod. 

v budově SVČ Ivančice – 1. patro, zasedací místnost, Zemědělská ul. 2  

(vchod z přední části budovy) 

 
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) Návrh rozpočtu Mikroregionu Ivančicko na rok 2021 

3) Plán inventur, ustanovení inventarizační komise a odpisový plán majetku 

4) Schválení výběru dodavatele stojanů s dávkovačem na desinfekci 

5) Rozpočtové opatření č. 10/2020 

6) Různé  

7) 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. 

 

2. Návrh rozpočtu Mikroregionu Ivančicko na rok 2021 

Tajemník svazku předložil SV vypracovaný návrh rozpočtu, který na základě pokynů 

tajemníka zhotovila účetní DSO. V roce 2021 již Mikroregionu Ivančicko skončí většina 
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dotací na mzdy a perspektiva nových dotací je v tuto chvíli nejistá. Mikroregion Ivančicko 

je schopen v roce 2021 financovat z vlastních zdrojů pozici manažera, pověřence, účetní a 

menší nezbytně nutné DPP. Vše další, jako realizace různých společných projektů, tedy 

bude existenčně závislé výhradně na dotacích a bude nutné spolufinancování ze strany 

zapojených obcí, pokud dotace nebude ve výši 100 %. Také případné projekty samotného 

Mikroregionu budou akceptovatelné pouze za využití 100% dotací, nebo s 

naprostým minimálním podílem spolufinancování.  

Členský příspěvek je v návrhu ponechán ve výši 35 Kč/obyvatel. Příspěvky za služby 

pověřence GDPR pro obce zůstávají také v nezměněné výši. Dále se na straně příjmů počítá 

s dotací z OPŽP na Řešení odpadů, tyto zdroje však budou současně vynaloženy za pořízení.  

Předsedkyně poté nechala o předloženém návrhu rozpočtu hlasovat. 

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje Návrh rozpočtu MR Ivančicko na rok 2020 a ukládá tajemníkovi DSO 

zajistit jeho rozeslání na členské obce za účelem zveřejnění. 

 

3. Plán inventur, ustanovení inventarizační komise a odpisový plán majetku 

Tajemník svazku seznámil přítomné s navrženým plánem inventur a vyzval je k ustanovení 

inventarizační komise, jejíž členové budou pověřeni úkoly provedení fyzické a dokladové 

inventury. Navrženi byli Ing. Svatopluk Staněk jako předseda komise, jako další členové 

Mgr. Josef Benda a Ing. Jan Trecha. K návrhům neměl nikdo námitky, proto předsedkyně 

svazku nechala hlasovat. 

 

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

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje odpisový plán majetku, plán provedení inventur a složení inventarizační 

komise dle předloženého návrhu. Členové: 1) Ing. Svatopluk Staněk (předseda komise), 

2) Mgr. Josef Benda, 3) Ing. Jan Trecha. SV ukládá tajemníkovi DSO požádat členské 

obce DSO o poskytnutí součinnosti při fyzickém zjištění stavu majetku umístěného v 

obcích, který je vlastnictvím DSO Mikroregion Ivančicko.  

 

4. Schválení výběru dodavatele stojanů s dávkovačem na desinfekci 

Informace prezentoval tajemník svazku. Jedním z plánovaných projektů hrazených 

z příspěvku Nadace ČEZ je projekt „Pořízení stojanů na dezinfekci pro 14 členských obcí“. 

V rámci průzkumu trhu byla oslovena firma REDDO CZ s.r.o., která poptávaných 14 ks 

stojanů s automatickým dávkovačem původně nabídla za celkovou cenu 50.532 Kč včetně 

DPH. Po předložené nabídce však ještě došlo k dalšímu snížení cen, může být tedy 

objednáno o 2 ks více a celková cena bude činit 49.222,80 Kč. Dodávka může být 

realizována do 2-3 dnů od uhrazení zálohové faktury. V rozpočtu příspěvku z Nadace ČEZ 

na tento účel je alokováno 51.000 Kč, nevyčerpanou částku lze přesunout na jinou položku 

v rámci příspěvku od Nadace. 

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 
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Usnesení č. 4 

SV schvaluje na základě předložené nabídky nákup 16 kusů stojanů s automatickým 

dávkovačem na desinfekci (typ DAV001) od firmy REDDO CZ s.r.o., Třída Čs. Armády 

211, Hranice, IČ: 27780627, za celkovou cenu 49.222,80 Kč včetně DPH. Hrazeno 

z grantového příspěvku Nadace ČEZ. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 10/2020  

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 10/2020, 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. 5 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2020. 

 

6. Různé 

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

 

7. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 17.20 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 03.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


