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ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 4. května 2020 (pondělí) v 17.00 hod. 

v budově SVČ Ivančice – 1. patro, zasedací místnost, Zemědělská ul. 2  

(vchod z přední části 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) Změny v rozpočtu projektu "Mikroregion Ivančicko pro seniory a 

handicapované" 

3) Rozpočtové opatření č. 4/2020 

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. 

 

2. Změny v rozpočtu projektu "Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované" 

Tajemník informoval správní výbor, že vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s šířením 

nemoci Covid-19 a vládními nouzovými opatřeními není možné realizovat všechny 

naplánované aktivity projektu "Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované", který 
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je financován z dotace Jihomoravského kraje. Aktivity se týkají například setkávání seniorů, 

vzdělávání, plávání, kina apod., což není možné z hygienických důvodů nyní realizovat a 

není jasné, zda se vše do června stihne. Tajemník informoval o proběhlé komunikaci mezi 

Mikroregionem Ivančicko a poskytovatelem dotace. Jedním z návrhů ze strany MR 

Ivančicko bylo použít finanční prostředky z dotace na financování hygienických potřeb pro 

seniory (dezinfekce, roušky), což však dle vyjádření poskytovatele umožněno nebude. 

Podle toho, jak se situace bude dál vyvíjet (což v tuto chvíli ještě není zcela zřejmé), určitě 

budou nutné ještě další úpravy rozpočtu projektu.  

 

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

 
 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje provedení potřebných změn v rozpočtu projektu "Mikroregion Ivančicko 

pro seniory a handicapované" v návaznosti na skutečně realizovatelné aktivity, které 

budou předloženy k odsouhlasení poskytovateli dotace (Jihomoravský kraj). 

 

3. Rozpočtové opatření č. 4/2020 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 4/2020, 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. 3 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/ 2020, které je přílohou zápisu. 

 

4. Různé 

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

 

5. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 17.35 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 4. 5. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


