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ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 3. července 2020 (pátek) ve 14.00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2  

(vjezd z ulice Padochovská – zadní část 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) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK 

065161/20/ORR 

3) Projekt "Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované II"  

4) Licenční smlouvy o veřejném provozování 

5) Rozpočtové opatření č. 6/2020 

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. 
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2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK 

065161/20/ORR 

Tajemník svazku informoval, že se jedná o příspěvek na provoz Centra společných služeb 

na základě žádosti podané v lednu tohoto roku. Zažádáno bylo o částku 200.000 Kč, avšak 

z důvodu aktuální obtížné finanční situaci JmK byla původní částka zkrácena na částku 

100.000 Kč. Příspěvek bude použit na spolufinancování mzdových výdajů manažera CSS, 

které Mikroregion hradí ze svých vlastních zdrojů k dotaci od Svazu měst a obcí. První tři 

měsíce letošního roku Mikroregion Ivančicko hradil mzdu manažera pouze z vlastních 

zdrojů, od dubna do prosince je opět v prodloužení projektu CSS, kde je mzda manažera 

také částečně financována z dotace Svazu měst a obcí. Uznatelné výdaje uplatnitelné vůči 

dotaci vznikají od začátku roku. 

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK 

065161/20/ORR ve výši 100.000 Kč na realizaci akce „Podpora provozu Centra 

společných služeb Mikroregionu Ivančicko“. 

 

 

3. Projekt "Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované II"  

Informace prezentoval tajemník svazku. Na valné hromadě dne 23.06.2020 prezentovala 

Jitka Živná kompletní informace o proběhlém projektu „Mikroregion Ivančicko pro seniory 

a handicapované" včetně závěrečného zhodnocení. Díky pozitivním ohlasům z řad seniorů 

byl zpracován návrh pro možné pokračování projektu. K realizaci projektu s názvem 

„Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované II“ by došlo v období od záři do konce 

roku 2020. Celkové výdaje projektu by činily 100.000 Kč a byly by hrazeny z individuální 

dotace JmK. Na základě zkušeností z předchozího projektu budou zachovány aktivity 

s největších pozitivních ohlasem (např. bezplatná právní poradna, kulturní zájezdy), právní 

poradna by byla realizována nejen v Ivančicích (jako doposud), ale také v Dolních 

Kounicích a Oslavanech. Nově by se realizovaly vzdělávací aktivity. 

 

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

 

Usnesení č. 3 

SV bere na vědomí informace o projektu "Mikroregion Ivančicko pro seniory a 

handicapované" a schvaluje podání individuální žádosti o dotaci na JmK na projekt 

"Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované II“.   

 

4. Licenční smlouvy o veřejném provozování  

Tajemník svazku předložil SV licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl, na 

základě kterých mají být uhrazeny částky Ochrannému svazu autorskému za živou hudební 

produkci z akce „Setkání seniorů“ a „Koncert po okny Penzionu pro důchodce“, která 

proběhly dne 10.06.2020. 

 

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

SV schvaluje uzavření licenčních smluv o veřejném provozování č. VP_2020_127943, č. 

VP_2020_120021, se společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 

hudebním, z.s. se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČO: 63839997, 

s autorskými odměnami za udělení licence k provozování hudebních děl v rámci akcí 

„Setkání seniorů“ a „Koncert pod okny Penzionu pro důchodce“, které se konaly dne 

10.06.2020. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 6/2020 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 6/2020, 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. 6/2020, které je přílohou zápisu. 

 

6. Různé 

Tajemník svazku informoval o novém termínu pro konání akce „Miniveletrh – Ivančicko 

žije“, která musela být z důvodu koronavirové situace v původním termínu 15.4.2020 

zrušena. Nový termín je stanoven na 11.09.2020. Všem členským obcím bude zaslán nový 

propagační materiál ke zveřejnění. 

 

Dále v bodě různé nebyly vzneseny žádné další připomínky, podněty ani dotazy. 

 

7. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 16.30 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 03.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


