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ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 3. dubna (pátek) ve 14.00 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) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU 66_19 

3) Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku JHM KP20/2934 

4) Příspěvek Nadace ČEZ na rok 2020 

5) Výtisk preventivně-informačního letáku o koronaviru 

6) Nákup materiálu na výrobu látkových roušek, jejich distribuce 

7) Rozpočtové opatření č. 3/2020 

8) Různé  

9) 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. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU 66_19 

Tajemník Ing. Bohumil Smutný předložil správnímu výboru dodatek č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU 66_19, který Mikroregionu Ivančicko zaslala 

Nadace ČEZ elektronicky na základě žádosti prodloužení termínu realizace projektu ze 

strany Mikroregionu Ivančicko. Předmětem dodatku ke smlouvě je prodloužení projektu do 

31.10.2020. V rámci realizace projektu EDU 66_19 "Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko 

a společné aktivity" byly v souladu s jeho rozpočtem naplánovány na duben 2020 dvě 

veřejné akce: 

1) Výstava Mikroregionu Ivančicko 3.4.-15.5.2020 

2) Miniveletrh "Ivančicko žije" 15.4.2020 

Příprava těchto dvou akcí pro veřejnost se velmi zkomplikovala v důsledku vyhlášení 

nouzového stavu a přijatých dalších navazujících omezujících opatřeních vládou ČR v 

souvislosti s šířením koronaviru. 

Ad 1) Termín akce naplánovaný na 2.4.2020 - vernisáž – nebylo možné uskutečnit, 

vzhledem k nařízenému zákazu. Součástí této výstavy měly být také vystavené práce dětí 

ze škol. V důsledku uzavření základních a středních škol není možné, aby v průběhu měsíce 

března školy dokončily a dodaly požadované výtvarné práce. Ani samotná výstava se 

nemůže v původně plánovaném termínu uskutečnit vzhledem k zákazu. 

Ad 2) Miniveletrh "Ivančicko žije" 15.4.2020 - jedná se o akci, do které bude zapojeno více 

místních subjektů, spolků, organizací, firem atd. - tedy akce s odhadovanou účastí v řádech 

desítek lidí, s vysokou pravděpodobností nad 100. I kdyby už 15.4.2020 byla omezující 

opatření zmírněna a formálně se akce konat mohla, předpokládáme, že veřejnost i 

vystavovatelé budou mít stále obavy účastnit se akcí s větším počtem lidí na jednom místě. 

Vzhledem k výše uvedenému jsme se rozhodli, že obě výše uvedené akce budou muset být 

přesunuty na jiný termín. 

Projekt EDU 66_19 "Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity" měl být dle 

smlouvy původně ukončen k 14.5.2020. Vzhledem k tomu, že projekt podléhá auditu, bylo 

by nutné k provedení auditu dodat veškeré podklady o realizaci do 30.4.2020. Vzhledem k 

nastalé situaci nemůžeme však zaručit, že se to stihne, protože nedokážeme předvídat, jak 

se dále bude situace vyvíjet a jak dlouho budou v platnosti mimořádná opatření. Vzhledem 

k tomu, že obě akce již byly intenzivně připravovány a inzerovány, nechceme je zrušit 

úplně. Určitě je zrealizujeme, co nejdříve to situace umožní.  

 

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

 
Usnesení č. 2: 

SV schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU 66_19, 

jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu do 31.10.2020. 

 

3. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku JHM KP20/2934 

Předsedkyně informovala správní výbor, že v rámci nouzového stavu v souvislosti s 

pandemií Covid-19 bylo nutné velmi operativně reagovat na možnost požádat o grantový 

příspěvek Nadace ČEZ ve výši 50.000 Kč, který bude použit na nákup materiálu pro výrobu 

ochranných štítů (příp. dalších potřebných ochranných pomůcek) na 3D tiskárnách. Podaná 

žádost byla v řádu několika dnů ze strany Nadace ČEZ schválena a zaslána smlouva.  

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 
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Usnesení č. 3 

SV: 

a) schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku JHM KP20/2934 

 

b) pověřuje předsedkyni DSO administrací, koordinací projektu, prováděním potřebných 

objednávek a nákupů materiálu.  

 

b) dále schvaluje bezplatnou distribuci vyrobených ochranných štítů (příp. jiných 

vyrobených pomůcek) potřebným subjektům, které o tuto formu pomoci Mikroregion 

Ivančicko požádají. 

 
4. Příspěvek Nadace ČEZ na rok 2020 

Tajemník svazku připomněl, že na únorové schůzi SV bylo již schváleno využití grantového 

příspěvku z Nadace ČEZ. Část financí (51.000 Kč) měla být využita spolu s dotací 

z Jihomoravského kraje na pořízení společného majetku (slunečníky, venkovní topidla). 

Situace kolem COVID-19 však způsobila pozastavení krajských investic a dotací. Pokud 

nedojde ke spolufinancování společného majetku z Jihomoravského kraje, bude možné 

oproti původnímu záměru za sumu 51.000 Kč pořídit jen omezené množství společného 

majetku. Tajemník proto otevřel otázku přehodnocení využití příspěvku v návaznosti na 

aktuální situaci. Z proběhlé diskuze vzešly dva stěžejní návrhy, první na zakoupení stojanů 

na desinfekci pro všechny členské obce, druhým návrhem bylo rozdělení zbylé částky 

51.000 Kč mezi všechny obce (tj. 4.250 Kč/obec) na jejich vlastní dílčí projekty. K druhé 

navrhované variantě tajemník upozornil, že Nadace ČEZ upřednostňuje spíše podporu 

větších společných projektů, přerozdělení částky mezi obce by také přineslo obcím a 

Mikroregionu Ivančicko velkou administrativní zátěž. Vzhledem k uvedeným informacím 

se členové správního výboru přiklonili k variantě pořízení stojanů na desinfekci, které 

budou mít pro obce praktický význam nejen v aktuální situaci spojené s COVID-19 ale i 

v budoucnu.   

 

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

 

Usnesení č. 4 

SV v návaznosti na vzniklou situaci s šířením nemoci Covid-19 revokuje usnesení č. 5 SV 

ze dne 4.2.2020. 

 

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

 

Usnesení č. 5 

SV: 

a) schvaluje zpracování a podání žádosti o grantový příspěvek Nadace ČEZ na společný 

projekt „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity“ (dále jen "projekt") 

v celkové výši 450.000 Kč. V rámci projektu schvaluje poskytnutí příspěvku pro obce 

Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice a Senorady ve výši do 

56.000 Kč/akci. Celkem bude rozděleno 336.000 Kč.  

 

b) schvaluje pravidla pro čerpání příspěvku Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu 

Ivančicko v rámci projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 

2020“, kterými se stanoví uznatelné výdaje v rámci poskytnutého příspěvku. Termín pro 

předložení žádostí o příspěvek od obcí stanovuje do 11.5.2020. 
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c) rozdělení zbývající částky ve výši 114.000 Kč mezi společné aktivity v rámci projektu: - 

Pořízení stojanů na dezinfekci pro 14 členských obcí (51.000 Kč), - Cyklovyjížďka 

Mikroregionem Ivančicko (10.000 Kč), - mzdové výdaje na ekonomické poradenství 

(40.000 Kč) a povinný audit projektu (13.000 Kč). 

 

5. Výtisk preventivně-informačního letáku o koronaviru 

Tajemník informoval členy SV ohledně komunikace s odborem kanceláře hejtmana JmK 

ohledně umožnění změny rozpočtu projektu "Mikroregion Ivančicko pro seniory 

handicapované" v návaznosti na navýšení rozpočtové položky na tiskoviny. Po dohodě s 

odborem sociálních věcí MěÚ Ivančice a krizovým řízením města Ivančice byla 

identifikována potřeba v území členských obcí DSO vytvořit informačně-preventivní leták 

pro seniory z obcí v souvislosti s šířením nemoci Covid-19, protože stále dochází k situacím 

nedodržování pravidel preventivního chování a opakovaným dotazům se strany seniorů na 

služby, poradny, atd. Centrum společných služeb proto v součinnosti s Pečovatelskou 

službou města Ivančice navrhlo tento preventivně informační leták. K podání nabídky 

výtisku letáku byla oslovena firma Ing. Jan Příhoda, Sobotovice. 

 

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

 

Usnesení č. 6 

SV schvaluje vytištění preventivně-informačního letáku k šíření nemoci Covid-19 pro 

seniory členských obcí DSO, současně schvaluje přidělení zakázky na grafickou přípravu 

a výtisk letáku firmě Ing. Jan Příhoda, reklamní agentura GONG, Botanická 52, 602 00 

Brno, IČ: 44071990 dle předložené nabídky v množství 5.000 ks za nabídkovou cenu 

9.891,75 Kč. Hrazeno z dotace projektu "Mikroregion Ivančicko pro seniory a 

handicapované". 

 

6. Nákup materiálu na výrobu látkových roušek, jejich distribuce 

Tajemník svazku informoval, že kromě tisku zmíněných informačních letáků se může 

Mikroregion Ivančicko aktivně zapojit do krizové pomoci občanům členských obcí 

v aktuální koronavirové situaci také výrobou a následně distribucí látkových roušek. 

V souvislosti s tím již došlo z rozpočtu Mikroregionu k nákupu materiálu v potřebném 

množství na výrobu cca 500 ks látkových roušek v celkové hodnotě 3.040 Kč. Roušky 

budou zhotoveny dobrovolníky a zdarma distribuovány především seniorům a 

handicapovaným lidem do těch členských obcí, kde je jich nedostatek. 

 

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

 

Usnesení č. 7 

SV: 

a) bere na vědomí výdaje spojené s nákupem materiálu na výrobu látkových roušek 

v částce 3.040 Kč. 

 

b) schvaluje bezplatnou distribuci látkových roušek pro občany Mikroregionu Ivančicko, 

zejména pro seniory a handicapované dle požadavku členských obcí. 
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7. Rozpočtové opatření č. 3/2020 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 3/2020, 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. 8 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/ 2020, které je přílohou zápisu. 

 

8. Různé 

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

 

9. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 16.15 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 3. 4. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


