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ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 4. září 2020 (pátek) ve 14.00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2  

(vjezd z ulice Padochovská – zadní část 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) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

3) Smlouva o provedení ověření nadačního příspěvku 

4) Smlouva o poskytnutí Nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na rok 2020 

5) Akce „Ivančicko žije! - Miniveletrh pro podnikatele“ 

6) Rozpočtové opatření č. 8/2020 

7) Různé  

8) 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. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

Tajemník informoval, že se na Mikroregion Ivančicko obrátila společnost zabývající se 

přípravou staveb pro distribuci elektrické energie pro veřejné distribuční sítě, společnost 

Elektroinvest Strakonice, s žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene na pozemku, kudy vede cyklostezka Oslavany-Ivančice. Jedná se o zemní 

kabel VN a telekomunikační síť. Ze strany Mikroregionu Ivančicko k tomu byly stanoveny 

podmínky, za kterých lze souhlasit s provedením stavby. Společnost následně zaslala návrh 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a návrh situačního snímku se 

zanesenými podmínkami Mikroregionu Ivančicko. 

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje Smlouvu č.: 1040005009/012 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

mezi Mikroregionem Ivančicko jako budoucím povinným a E.ON Distribuce, a.s., F. A. 

Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 280 85 400, jako 

budoucí oprávněným, jejímž předmětem je umístění distribuční soustavy – zemní kabel 

VN, telekomunikační síť na pozemku v majetku Mikroregionu Ivančicko parc. č. 

693/162, 693/178, k. ú. Ivančice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu v celkové výši 

3.200 Kč. a za podmínek uvedených v návrhu smlouvy č. 1040005009/012. 

 

3. Smlouva o provedení ověření nadačního příspěvku 

Tajemník svazku informoval, že předmětem této smlouvy je ověření čerpání a vyúčtování 

nadačního příspěvku poskytnutého nadací ČEZ v grantovém řízení „Podpora regionů“ 

k úhradě výdajů na projekt „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity“ 

v úhrnné výši 450.000 Kč. Jedná se o povinný audit příspěvku za rok 2019. Audit je nutné 

provést nezávislým kontrolorem po vyčerpání nadačního příspěvku, čerpání bylo kvůli 

Covidu prodlouženo do 31.10.2020. Teprve poté se posílá vyúčtování na Nadaci.  

 

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

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje Smlouvu o provedení ověření č. 2020009 s firmou AUDIT – DANĚ, spol. s 

r. o. Vídeňská 89, 639 00 Brno, IČO: 64510727 (registrovaná Komorou auditorů České 

republiky) na ověření čerpání a vyúčtování nadačního příspěvku poskytnutého Nadací 

ČEZ v grantovém řízení „Podpora regionů“ k úhradě výdajů na schválený projekt 

„Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity“ v úhrnné výši 450.000 Kč. 

Cena za provedení ověření je stanovena ve výši 13.000 Kč vč. DPH. 

 

4. Smlouva o poskytnutí Nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na rok 2020 

Tajemník informoval, že na základě zpracované a podané žádosti o příspěvek Nadace ČEZ 

ze dne 16.6.2020 byl Mikroregionu Ivančicko schválen finanční příspěvek ve výši 450.000 

Kč k úhradě nákladů na projekt s názvem „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné 

aktivity 2020“. 

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 
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Usnesení č. 4 

SV schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku JHM PR20/4451 se společností 

Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČO: 26721511. Předmětem smlouvy je 

poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 450.000 Kč k úhradě nákladů na projekt 

„Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2020“. 

 
5. Akce „Ivančicko žije! – Miniveletrh pro podnikatele“ 

Tajemník informoval členy SV ohledně organizace připravované akce „Ivančicko žije! – 

Miniveletrh pro podnikatele“ financované z grantového příspěvku v rámci projektu 

„Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity“ schváleného v roce 2019. Akce 

se musela kvůli epidemii Covid-19 přesunuta z plánovaného jarního termínu na náhradní 

podzimní termín. Tajemník představil správnímu výboru předpokládané výdaje akce, které 

budou hrazeny ze schváleného nadačního příspěvku v celkové výši cca 40.000 Kč. 

K uvedenému proběhla diskuze, v rámci které byly probrány jednotlivé plánované výdaje 

na realizaci akce. 

 

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

 

Usnesení č. 5A 

SV schvaluje návrh organizace a strukturu výdajů akce „Ivančicko žije! – Miniveletrh 

pro podnikatele“ konané dne 11.9.2020 v celkové výši cca 40.000 Kč, které budou hrazeny 

z grantového příspěvku Nadace ČEZ v rámci projektu „Podpora obcí Mikroregionu 

Ivančicko a společné aktivity“. 

 

Předsedkyně SV Mgr. Jana Heřmanová dále v souvislosti s připravovanou akcí „Ivančicko 

žije – Miniveletrh pro podnikatele“ informovala členy správního výboru ohledně možnosti 

získání příspěvku z MAS Brána Brněnska, který může být částečně využit na úhradu 

nákladů na aktivitu spolupráce Mikroregionu Ivančicko a SVČ Ivančice (organizace, 

materiální vybavení a zajištění programu akce). Předsedkyně Mgr. Heřmanová požádala 

MAS Brána Brněnska o příspěvek 12.400 Kč na tuto aktivitu. Podmínkou přijetí příspěvku 

je však následné poskytnutí daru ze strany MR Ivančicko ve výši 6.200 Kč k financování 

činnosti spolku MAS Brána Brněnska na základě darovací smlouvy. Samotný příspěvek ve 

výši 6.200 Kč předsedkyně navrhuje využít na objednání služeb u SVČ Ivančice na 

doprovodný program spočívající v praktických činnostech v polytechnických dílnách, 

mediálních a jazykových učebnách, zážitkových programů, ukázek činností zájmových 

kroužků, workshopů, atrakcí, her a soutěží. K navrhovanému postupu neměl nikdo výhrady. 

 

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

 

Usnesení č. 5B 

SV schvaluje přijetí příspěvku ve výši 12.400 Kč od MAS Brána Brněnska za účelem 

úhrady na nákladů spojených s organizací akce „Ivančicko žije“ ve výši 6.200 Kč na 

služby a dodávky aktivit spolupráce SVČ Ivančice a Mikroregionu Ivančicko, jejichž 

plnění zajistí Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace (IČ: 44946902). 

SV současně schvaluje darovací smlouvu na zbývajících 6.200 Kč, které budou 

poskytnuty k financování činnosti spolku Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. 
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6. Rozpočtové opatření č. 8/2020 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 8/2020, 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. 6 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2020, které je přílohou zápisu. 

 

7. Různé 

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

 

8. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 16.15 hod. 

 

V Ivančicích dne 04.09.2020 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


