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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 30. srpna 2018 v 17.00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Mgr. Miloš Musil, Ing. Radka Formánková, 

Rostislav Štork, Ing. Jan Trecha, Mgr. Naděžda Chajmová 

 

 

Omluveni: - 

 

Hosté: 
Ing. Svatopluk Staněk 

 
 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

1. Zahájení  

2. Rozpočtové opatření č. 7/2018 

3. Cyklostezka Oslavany-Ivančice 

4. Nájemní smlouva – pronájem kanceláře CSS v období 9-12/2018 

5. Různé  

6. Ukončení  

 

 
1. Zahájení 

Schůzi zahájil předseda správního výboru Rostislav Štork. Vzhledem k tomu, že nikdo 

neměl žádné návrhy ani připomínky k programu, nechal hlasovat o schválení návrhu 

programu. 

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání.  

 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 
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2. Rozpočtové opatření č. 7/2018 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 7/2018, které se 

týká úprav položek schváleného rozpočtu MR Ivančicko o částky uvedené v příloze zápisu.  

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2018 dle přílohy. 

 

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

 

 

 

3. Cyklostezka Oslavany-Ivančice 

Tajemník informoval, že dne 12.7. obdržel Mikroregion Ivančicko výzvu JUDr. Jaroslavy 

Dvořáčkové, právníka OISMaP, zastupujícího město Ivančice ve věci vrácení částky 1 mil. Kč, 

což je část poskytnuté dotace na výstavbu Cyklostezky Oslavany-Ivančice. Z příspěvku, 

poskytnutého na základě platné „investiční smlouvy“ hradil v jejích intencích Mikroregion 

veškeré dohodnuté náklady na stavební a související práce, následně pak na výkupy pozemků 

a další případné přímo související náklady.  

Ing. Smutný v této věci JUDr. Dvořáčkové sdělil, že Mikroregion Ivančicko v současné 

době již provádí dohledání všech výdajů, které souvisely s budováním cyklostezky, aby bylo 

možné stanovit částku, která bude městu Ivančice vrácena dle Dodatku smlouvy a odpovídající 

získané dotaci. Dotace Jihomoravského kraje byla Mikroregionu Ivančicko na tuto akci 

poskytnuta v červnu roku 2015 v částce 2 mil. Kč a použita na spolufinancování akce ještě v 

tomto roce. Vzhledem k nedořešeným majetkoprávním záležitostem docházelo k opakovaným 

žádostem na SFDI o posunutí termínu pro Závěrečné vyhodnocení akce (dále jen ZVA), které 

se podařilo dokončit a podat k 30.6.2017. Do dnešního dne nemáme ještě poskytovatelem 

dotace schválené ZVA. Dle názoru vedení Mikroregionu Ivančicko je základní podmínkou pro 

finanční vypořádání mít uzavřený projekt schválením ZVA ze strany poskytovatele dotace.  

Také bylo zahájeno vymáhání náhrady škody za porušení smlouvy o uzavření budoucí 

kupní smlouvy se dvěma vlastníky na ivančickém katastru (pan Báca a paní Eiblová). Kvůli 

tomu, že tito vlastníci v mezidobí v rozporu s uzavřenou budoucí kupní smlouvou uzavřeli 

kupní smlouvu s jiným subjektem, musel Mikroregion Ivančicko vykoupit dotčené pozemky 

od nových vlastníků (evidentně spekulantů) za výrazně vyšší cenu (rozdíl v souhrnu činí cca 

115.000,- Kč). O těchto skutečnostech bylo vedení města Ivančice vedením Mikroregionu 

informováno. Uvedená částka musela být Mikroregionem Ivančicko uhrazena z příspěvku 

města Ivančice. Původní vlastníci jsou nyní vyzýváni k úhradě vzniklé škody. Tajemník však 

zdůraznil sociální aspekt celé záležitosti, kdy senioři se stali obětí spekulantů s pozemky a je 

nereálné, aby škodu uhradili. Paní Eiblová si vzala právní zastoupení a prostřednictvím 

advokáta Mikroregion žádá o přehodnocení tohoto požadavku. 
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Po schválení ZVA, dořešení vymáhaní a provedení závěrečného vyúčtování v rámci 

realizovaných výdajů Mikroregionu Ivančicko bude možné stanovit částku, která bude městům 

vrácena. Tedy bude muset dojít k odečtení i další výdajů, které byly spojeny s realizací projektu 

a vztahují se ke katastru každého města, jako např. výkupy pozemků a další platby související 

s akcí (správní poplatky, uhrazené nájemné, pojistné apod.). 

Stanovisko vedení města je však takové, že bez ohledu na dohledání všech výdajů a 

ukončení sporů požaduje vrátit částku 1 mil. Kč, což je část poskytnuté dotace. 

Město Oslavany poskytlo svůj příspěvek na základě odhadu jako zálohu s tím, že po 

dokončení akce – tedy doručení výsledku ZVA ze strany SFDI, budou veškeré výdaje 

vyúčtovány a přebytek vrácen městu Oslavany. Ivančice striktně požadují vrácení celé částky. 

Správní výbor po diskusi navrhuje dále jednat s vedením města ohledně vyjasnění 

situace, pověřit právníka ohledně řešení situace, pověřit Mgr. Maxovou vypracováním návrhu 

dodatku, který dořeší všechny další výdaje a bude předložen městům ke schválení. Celý spor 

pak dořešit s vedením města Ivančice v součinnosti s právními zástupci a vedením 

Mikroregionu, kdy budou již i dohledány dokumenty z účetnictví a připraven příslušný Dodatek 

ke smlouvě. 

Usnesení č. 3 

SV doporučuje valné hromadě projednat a schválit předložení návrhu Dodatku č. 2 ke 

smlouvě o investiční akci. SV ukládá pracovníkům DSO (Ing. Smutný, Mgr. Maxová) 

vypracovat návrhu tohoto dodatku, aby mohl být předložen nejbližší schůzi valné 

hromady a zajistit pozvání zástupce města Ivančice na schůzi valné hromady DSO. 

 

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

 

 

4. Nájemní smlouva – pronájem kanceláře CSS v období 9-12/2018 

 

Tajemník SV informoval, že kancelář Mikroregionu Ivančicko, která se nachází v budově 

SVČ Ivančice, je v současné době užívána bez platné nájemní smlouvy, jelikož původní 

smlouva byla uzavřena do 28.2.2018 a i přes upozornění pronajímatele, ze strany SVČ Ivančice 

bylo několik měsíců opomenuto předložit Mikroregionu Ivančicko novou nájemní smlouvu pro 

rok 2018. Tato situace byla po urgencích napravena až nyní a týká se proto pouze měsíců na 

období září-prosinec 2018, ačkoliv správně měla být uzavřena už za období březen-prosinec.  

Uvedenou informaci vzal správní výbor na vědomí a neměl námitek. 
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Usnesení č. 4 

SV schvaluje nájemní smlouvu týkající se pronájmu kanceláře Mikroregionu 

Ivančicko na období 1.9.-31.12.2018, pronajímatel SVČ Ivančice, Zemědělská 2, 664 

91 Ivančice, IČ: 44946902. 

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

 

5. Různé 

 Tajemník Ing. Smutný informoval SV ohledně přípravy akce Cyklovyjížďka 

Mikroregionem Ivančicko. Akce je financovaná z příspěvku Nadace ČEZ, proběhne 

22.9.2018 a do zapojených obcí budou patřit Ivančice, Oslavany, Ketkovice, Senorady, 

Nová Ves. V obcích budou vytvořeny zastávky s občerstvením pro cyklisty, 

v Oslavanech bude pro účastníky bezplatně zpřístupněno muzeum a expozice, pro 

účastníky budou připraveny dárkové tašky s drobnými upomínkovými předměty (např. 

cyklolékárny, drobné cyklistické potřeby, pamětní listy) a na závěr akce zajištěno 

společné občerstvení v budově SVČ Ivančice. Akce je plánována pro max. 50 účastníků. 

Na akci je dle rozpočtu Nadace ČEZ schváleno 9.000,- Kč. K uvedenému neměl nikdo 

námitky. 

 

Usnesení č. 5 

SV schvaluje strukturu výdajů a objednávky plnění, které budou realizovány v souvislosti 

s akcí Cyklovyjížďka Mikroregionem Ivančicko .   

 

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

 

 

6. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 18.15 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 31. 8. 2018 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Živná 

 

 

  

Rostislav Štork 
 

Mgr. Miloš Musil 

předseda správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


