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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 30. dubna 2019 v 16.00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Naděžda Chajmová, Ing. Svatopluk Staněk, Ing. Petr Koťara, 

Ing. Jan Trecha 

 

Omluven: 

--- 

 

Hosté: 

Mgr. Miloš Musil, předseda cyklokoordinační komise MrI 
 
 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

1. Zahájení  

2. Žádost o dotaci na projektovou dokumentaci pro DUR na cyklostezku Ivančice-

Dolní Kounice - 2. etapa (úsek Stříbský mlýn - železniční viadukt) 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2019 

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. Žádost o dotaci na projektovou dokumentaci pro DUR na cyklostezku Ivančice-Dolní 

Kounice - 2. etapa (úsek Stříbský mlýn - železniční viadukt) 
 

Tajemník správní výbor informoval, že zastupitelstvo JmK na své schůzi 25.4. projednávalo 

schválení dotací v rámci Programu rozvoje venkova JMK.  

 

Tajemník uvedl, že za Mikroregion Ivančicko jsme podávali žádost o dotaci na projektovou 

dokumentaci pro DUR na cyklostezku Ivančice-Dolní Kounice - 2. etapa (úsek Stříbský 

mlýn – železniční viadukt). Formálně byla žádost v pořádku a získala všechny možné body, 

které mohla dostat. Nicméně, i přesto bohužel nebyla schválena k financování. Důvodem 

je to, že v letošním roce byl na JmK nastaven nový systém bodování v rámci dotačního 

programu Program rozvoje venkova, kdy všechny projektové dokumentace měly bodově 

danou nižší prioritu, než jiné typy projektů (např. pořízení společného majetku). Žádosti o 

dotace na projektové dokumentace tak automaticky dostaly nižší bodové hodnocení než jiné 

typy projektů, aniž by to žadatel mohl jakkoliv ovlivnit. Vzhledem k většímu množství 

podaných ostatních žádostí v rámci dotačního programu došlo k situaci, že byly vyčerpány 

finance pro projekty s vyšším počtem bodů a my zůstali těsně “pod čarou”.  Bohužel, přes 

takto nastavené bodové hodnocení nebyla možnost, jak žádost posunout dál, protože jde o 

striktně nastavené bodové hodnocení, které je nutno respektovat. Předpokládat se tato 

situace dopředu nedala. 

 

Z tohoto důvodu tajemník navrhuje možnosti, jak postupovat dál. Určitě je nyní možnost, 

abychom podali individuální žádost na hejtmana JmK, kde je naděje, že bychom mohli 

dostat i teoreticky ještě vyšší částku než v rámci Programu rozvoje venkova (ta byla “jen” 

50 %). Pokud podáme individuální žádost nyní v průběhu května, je reálné, že by mohla být 

schválena ještě v červnu, finance by přišly dle zkušeností asi v září. Avšak nás také tlačí 

čas, protože dotace musí být vyčerpána do konce roku a musíme co nejdříve vypsat 

výběrové řízení na projektanta.  

 

1) Podat individuální žádost o dotaci na DUR a získat tak možná ještě větší dotaci – avšak 

uzavřít si cestu k dalšímu možnému projektu. I bez ohledu, že nemáme akci finančně 

zajištěnou, souběžně vypsat v květnu také výběrové řízení, abychom už neztráceli čas. 

 

2) Podat individuální žádost o dotaci na jiný projekt (zvažovány byly videoprezentace obcí) 

a tvorbu DUR odložit na rok 2020, případně se dohodnout s městem Ivančice, že by se DUR 

realizovala bez dotace. 

 

Všichni přítomní členové správního výboru se jednohlasně shodli na variantě č. 1 s tím, že 

právě tvorba videoprezentací pro obce může být odložena až na příští rok. 

 

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

a) SV ukládá CSS zpracovat a podat individuální žádost o dotaci Jihomoravský kraj na 

projektovou dokumentaci pro DUR na cyklostezku Ivančice-Dolní Kounice - 2. etapa 

(úsek Stříbský mlýn – železniční viadukt).  

b) SV současně ukládá CSS zahájit přípravu zadávací dokumentace k vyhlášení 

podlimitní veřejné zakázky na předmětnou akci (nositel úkolu CSS – Mgr. Maxová). 

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2019 

 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 3/2019, 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. 3/2019, které je přílohou zápisu. 

 

4. Různé 

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

 

5. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 16.30 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 30. 04. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Živná 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


