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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 30. července 2019 v 16.00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
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. Podpora CSS v roce 2020 

3. Jmenování komise pro otevírání obálek a posouzení podmínek účasti k veřejné 

zakázce "Dokumentace pro územní rozhodnutí - Cyklistická trasa Ivančice - 

Dolní Kounice - II. etapa" 

4. Rozpočtové opatření č. 6/2019 

5. Vypracování analýzy pro Koncepci zeleně v obci Dolní Kounice pro projekt OPZ 

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. 
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Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání. 

 

 

2. Podpora CSS v roce 2020 

Tajemník správnímu výboru předložil iniciativu DSO Tišnovsko, které se obrátilo na 

Jihomoravský kraj s výzvou a žádostí o podporu CSS v roce 2020 a žádá tímto i všechny 

ostatní DSO v Jihomoravském kraj, aby se k této výzvě připojili a podpořili tím společnou 

myšlenku. V současné době jde o snahu, abychom našli od příštího roku podporu u 

Jihomoravského kraje pro zachování existence Centra společných služeb i v roce 2020 a 

nemuseli jít cestou navyšování členských příspěvků. Dle smlouvy se svazem měst a obcí 

ČR totiž od 1.1.2020 poběží všem DSO zapojeným do projektu CSS 13. měsíční doba 

udržitelnosti se zachováním minimálně jednoho plného úvazku financovaného z vlastních 

zdrojů. K tomuto bodu neměl nikdo žádné připomínky a všichni přítomní se jednohlasně 

shodli na podpoře této myšlenky. Tajemník byl pověřen dalším jednáním s JmK i DSO 

Tišnovsko, případně dalšími dotčenými svazky. 

Předmětný dopis DSO Tišnovsko je součástí tohoto zápisu. 

  

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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje, aby se k uvedené aktivitě připojil i Mikroregion Ivančicko a také podpořil 

tyto snahy. Zároveň deleguje kroky směřující k vyjednávání v této věci na tajemníka Ing. 

Bohumila Smutného. 
 

 

3. Jmenování komise pro otevírání obálek a posouzení podmínek účasti k veřejné 

zakázce "Dokumentace pro územní rozhodnutí - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní 

Kounice - II. etapa" 

 

Tajemník seznámil SV s informací, že dne 1.8.2019 končí lhůta pro podávání nabídek 

k podlimitní veřejné zakázce "Dokumentace pro územní rozhodnutí - Cyklistická trasa 

Ivančice - Dolní Kounice - II. etapa" a je nutné jmenovat komisi, která provede  úkony 

spojené otevíráním obálek a posouzením podmínek účasti k předmětné VZ.  

 

Usnesení č. 3 

SV jmenuje Mgr. Veroniku Maxovou a Ing. Bohumila Smutného členy komise pro 

otevírání obálek a posouzení podmínek účasti k veřejné zakázce "Dokumentace pro 

územní rozhodnutí - Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - II. etapa“. 
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4. Rozpočtové opatření č. 6/2019 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 6/2019, 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. 4 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019, které je přílohou zápisu. 

 

5. Vypracování analýzy pro Koncepci zeleně v obci Dolní Kounice pro projekt OPZ 

Tajemník informoval, že v červenci přišla Mikroregionu Ivančicko výzva řídícího orgánu 

OPZ po provedené kontrole formálních náležitostí žádosti o dotaci na projekt „Nástroje 

komunikace s veřejností a tvorba strategických dokumentů pro členské obce MR 

Ivančicko“, která byla předložena v rámci výzvy Operačního programu zaměstnanost č, 

092. Výzva se týká doplnění dokumentu Analýza současného stavu s prognózou možného 

vývoje pro koncepci zeleně ve městě Dolní Kounice. Vzhledem k tomu, že jde o odborný 

dokument, jehož obsah nelze zpracovat bez důkladné znalosti problematiky, je nutné jeho 

vypracování zajistit externě.  

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

Usnesení č. 5 

SV schvaluje zadání vypracování analýzy pro Koncepci zeleně v obci Dolní Kounice pro 

projekt OPZ firmě Martin Vokřál, Šebrov 215, 679 22 Šebrov, IČ: 761 78 773 za cenu 

4.000,- Kč. 

 

6. Různé 

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

 

7. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 16.35 hod. 

 

V Ivančicích dne 30. 07. 2019 

 

 

 

Zapsala: Jitka Živná 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


