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ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 5. října 2020 (pondělí) ve 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) Výběrové řízení k projektu "Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko" 

3) Výstava Mikroregionu Ivančicko, pojistná smlouva 

4) Rozpočtové opatření č. 9/2020 

5) Různé  

6) 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. Výběrové řízení k projektu "Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko" 

Informace prezentoval tajemník svazku. V souvislosti s přiznanou dotací z OPŽP pro 

členské obce Mikroregionu Ivančicko, které se zapojily do společného projektu "Řešení 

odpadů v Mikroregionu Ivančicko", bude nutné správně provést výběrové řízení na 
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dodavatele. Vzhledem k dosavadnímu dobrému průběhu spolupráce při řešení tohoto 

projektu s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, která výrazně pomohla při 

nastavení celého projektu a přispěla k získání celé dotace, tajemník navrhuje, aby 

spolupráce pokračovala i při přípravě výběrového řízení. Důvodem, proč využít služeb této 

agentury je znalost problematiky odpadového hospodářství a záruka odborného 

vypracování všech technických specifikací veřejné zakázky.  Jedná se o uznatelný výdaj z 

poskytnuté dotace, nabídka na tyto služby je vyčíslena na 25.000 Kč bez DPH (tj. 30.250 Kč 

vč. DPH), kterou Mikroregion Ivančicko uhradí a následně náklady spoluúčasti rovnoměrně 

rozdělí mezi zapojené obce. 

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje nabídku Regionální rozvojové agentury Východní Moravy, se sídlem tř. T. 

Bati 5146, Zlín 760 01, IČ: 45659176 na zajištění kompletních činností spojených s 

přípravou a realizací výběrového řízení dodavatele k projektu "Řešení odpadů v 

Mikroregionu Ivančicko za cenu 25.000 Kč + 21% DPH. SV současně schvaluje návrh 

předložené příkazní smlouvy. 

 

3. Výstava Mikroregionu Ivančicko, pojistná smlouva 

Informace prezentoval tajemník svazku. V rámci akce "Výstava Mikroregionu Ivančicko", 

která začne 9. října v budově KIC Ivančice je od fyzických osob zde zapůjčeno více 

exponátů, které mají určitou nezanedbatelnou hodnotu. Na tyto exponáty by proto bylo 

vhodné uzavřít pojistnou smlouvu. Tajemník SV předložil návrh pojistné smlouvy 

s pojistitelem Kooperativa pojišťovna a.s. 

 

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

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje pojistnou smlouvu č. 8849001958 s pojistitelem Kooperativa pojišťovna, 

a.s., jejímž předmětem je pojištění exponátů během výstavy. 

 

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

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 9/2020 

Tajemník svazku seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 9/2020, 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. 5 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2020. 

 

5. Různé 

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

Schůze SV byla ukončena v 18.15 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 05.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


