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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 30. května (pondělí) v 17:00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Rostislav Štork, Jan Trecha, Naděžda Chajmová, Miloš Musil,  

 

Omluvena: Radka Formánková 

 

Hosté: 
- 

Tajemník/manažer: 
Ing. Bohumil Smutný 

 
 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

1. Zahájení 

2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci programu „Podpora 

udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí 

v Jihomoravském kraji v roce 2016“ 

3. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje 

na akci „Propagace, společné vybavení a mzdové výdaje na manažera 

Mikroregionu Ivančicko“ 

4. „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ - majetkoprávní záležitosti 

5. Cyklotrasy Jihozápadního Brněnska – infotabule a obnova mobiliáře 

6. Centrum společných služeb  

7. Pracovně-právní vztah s manažerem svazku na měsíc červen 2016 

8. Žádost Moravského rybářského svazu, pobočný spolek Ivančice 

9. Různé 

10. Ukončení 
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1. Zahájení 

Schůzi zahájil předseda správního výboru Rostislav Štork. Zeptal se, zda má někdo návrh 

na doplnění, či změnu programu. Vzhledem k tomu, že nikdo nic neměl, nechal hlasovat o 

schválení návrhu programu: 

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání.  

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

 

 

2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci programu „Podpora udržování 

čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v 

Jihomoravském kraji v roce 2016“ 

 

SV výbor byl manažerem/tajemníkem seznámen se zněním smlouvy o poskytnutí dotace 

dotace z rozpočtu JMK v rámci programu „Podpora udržování čistoty cyklistických 

komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2016“, výší 

dotace a výší spolufinancování z vlastních zdrojů. 

 

Usnesení č.2 

SV schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci programu „Podpora 

udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v 

Jihomoravském kraji v roce 2016“. 

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

 

3. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje na 

akci „Propagace, společné vybavení a mzdové výdaje na manažera Mikroregionu 

Ivančicko“ 

 

SV výbor byl manažerem/tajemníkem seznámen se zněním smlouvy o poskytnutí dotace 

dotace z rozpočtu JMK v rámci programu rozvoje venkova DT6 - „Propagace, společné 

vybavení a mzdové výdaje na manažera Mikroregionu Ivančicko“, výší dotace a výší 

spolufinancování z vlastních zdrojů. 

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace v oblasti rozvoje venkova dle 

dotačního programu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016“ na 

účel v rámci akce „Propagace, společné vybavení a mzdové výdaje na manažera 

Mikroregionu Ivančicko“. 

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

 

 

4. „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ - majetkoprávní záležitosti 

Ve věci řešení majetktoprávních záležitostí informoval Mgr. Miloš Musil. Mikroregion by 

měl do 30.6. 2016 podat závěrečné vyhodnocení akce na SFDI, pokud nebudou do té doby 

vypořádány pozemky, bude muset požádat o prodloužení termínu. Správní výbor byl 

seznámen s řešením problematických pozemků, které řeší Ing. Staněk, místostarosta 

Oslavan. Bylo identifikováno, že u jednoho z pozemků došlo k prodeji i přesto, že vlastník 
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podepsal s Mikroregionem Ivančicko smlouvu o budoucí kupní smlouvě. U dalšího 

pozemku lze očekávat též vyjednávání z vlastníkem ohledně výše kupní ceny. Jednání 

s těmito vlastníky je obtížné a cílem Mikroregionu je odkoupit pozemky za obvyklou cenu, 

proto bylo navrženo, aby si administraci řešení u dvou problémových pozemků Mikroregion 

objednal u externího dodavatele, který se na danou oblast řešení těchto záležitostí 

specializuje. Cílem tohoto postupu je dosáhnout co nejnižší výkupní ceny u dotčených 

pozemků. 

 

Usnesení č. 4 

SV schvaluje navržený postup řešení sporných majetkoprávních vztahů u pozemků 

cyklostezky Oslavany-Ivančice za využití služeb externího administrátora (Milan Šrámek 

–JUSTICE Company, IČ: 66575290).  

 

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

 

5. Cyklotrasy Jihozápadního Brněnska – infotabule a obnova mobiliáře 

Mgr. Miloš Musil informoval o průběhu realizace 2. etapy projektu Cyklotrasy 

Jihozápadního Brněnska –  infotabule a obnova mobiliáře.  

 

Usnesení č. 5 

SV bere na vědomí informace o průběhu realizace 2. etapy projektu Cyklotrasy 

Jihozápadního Brněnska.  

 

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

 

 

6. Centrum společných služeb (CSS) 

Tajemník prezentoval SV aktuální informace o projektu CSS. Nejbližší možný termín 

zahájení projektu je stanoven na 1.7.2016. Tajemník dále informoval, že ve věci obsazení 

pracovní pozice „specialista pro rozvoj Mikroregionu“ bylo od dubna osloveno 5 

potenciálních kandidátů, o kterých se lze domnívat, že jejich kvalifikační profil odpovídá 

kritériím nastaveným Svazem měst a obcí ČR. Se všemi kandidáty proběhl pohovor. Tři 

potenciální kandidáti již avizovali, že na základě informací o projektu či vzhledem k jejich 

osobním prioritám, se o tuto pracovní pozici dále nebudou ucházet. Správní výboru jsou 

proto předkládány životopisy 2 potenciálních kandidátů. Tajemník dále uvedl, že jeho 

kvalifikační profil vyhovuje základním požadavkům na pozici manažera CSS dle 

požadavků Svazu měst a obcí. Jiný kandidát na pozici manažera CSS navrhován není. 

K bodu proběhla diskuze. SV výbor se vyjádřil ke kandidátům na základě předložených 

podkladů a přijal usnesení: 

 

Usnesení č. 7 

SV schvaluje zaslat na Svaz měst a obcí (dále jen SMO ČR) životopisy navržených 

kandidátů k posouzení kvalifikace na pracovní pozice v rámci projektu: manažer Centra 

společných služeb – kandidát Ing. Bohumil Smutný, BA, specialista pro rozvoj 

Mikroregionu – kandidát Mgr. Monika Zemanová. V případě schválení kvalifikace 

kandidátů doporučuje valné hromadě schválit uzavření pracovněprávního vztahu 

v souladu se smluvními podmínkami SMO ČR. 

 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 
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7. Pracovně-právní vztah s manažerem svazku na měsíc červen 2016 

Vzhledem k tomu, že pravděpodobný termín zahájení projektu Center společných služeb je 

stanoven od 1.7.2016, navrhl správní výbor uzavřít pro červen 2016 s manažerem svazku 

Ing. Bohumilem Smutným dohodu o pracovní činnosti. V měsíci červnu kromě běžných 

aktivit Mikroregionu proběhne příprava podkladů, dokumentů pro přistoupení k projektu 

Center společných služeb, očekává se tedy zvýšený objem práce. Z důvodu navýšení počtu 

pracovních hodin oproti dosavadní dohodě o provedení práce z 60 hod. na 80 hod./měsíčně 

SV navrhl odměnu navýšit z původních 10.000 Kč hrubého (stanovenou na dohodu 

provedení práce) na 12.000 Kč hrubého. 

 

Usnesení č. 7 

SV, v souladu s usnesením VH č. 59 dne 31.3.2016, schvaluje dohodu o pracovní 

činnosti s manažerem DSO Ing. Bohumilem Smutným, BA na měsíc červen 2016. Výše 

odměny 12.000,- Kč hrubého, rozsah úvazku 80 hodin/měsíc.  

 

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

 

8. Žádost Moravského rybářského svazu, pobočný spolek Ivančice 

Tajemník seznámil SV výbor s žádostí Moravského rybářského svazu, pobočného spolku 

Ivančice týkající se částečného uzavření cyklostezky Oslavany-Ivančice z důvodu pořádání 

rybářských závodů. SV poté určil podmínky, za kterých může dojít k částečnému omezení 

provozu v požadovaném termínu konání akce a uložil tajemníkovi svazku zaslat 

vyrozumění vč. uvedení těchto podmínek, které se týkají zajištění bezpečnosti provozu. 

 

Usnesení č. 8 

SV schvaluje žádost Moravského rybářského svazu, pobočného spolku Ivančice 

k částečnému omezení provozu cyklostezky Oslavany-Ivančice pro akci rybářských 

závodů v termínu uvedeném v žádosti (dle přílohy) a za stanovených podmínek 

bezpečnosti provozu.   

 

9. Ukončení 

Schůze SV byla ukončena v 19:30 hod. 

 

V Ivančicích dne 30.05.2016 

 

Zapsal:        Ověřil: 

 

 

 

 

Ing. Bohumil Smutný      Rostislav Štork 

tajemník       předseda správního výboru 


