
ZÁPIS 
 

ZE SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konané dne 7. ledna 2020 (úterý) v 16.00 hod. 

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

(vchod z přední části budovy) 

 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

 

1) Zahájení  

2) Projekt „Řešení odpadů v MR Ivančicko“ 

3) Žádost o změnu projektu „Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované“ 

4) Žádost o dotaci „Podpora provozu Centra společných služeb Mikroregionu 

Ivančicko“ 

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. Projekt „Řešení odpadů v MR Ivančicko“ 

Tajemník informoval správní výbor detailně ohledně průběhu projektu „Řešení odpadů 

v MR Ivančicko“, který byl schválen valnou hromadou v prosinci 2019. Upozornil na 

některá úskalí, která se v souvislosti s realizací projektu vyskytla. Požadavky na zapojení 

do společného projektu byly od některých obcí dodány pozdě, po podrobné analýze 

rozpočtu bylo zjištěno, že některé navržené požadavky obcí nejsou vůči dotaci vůbec 

uznatelné a bylo nutné původní rozpočet několikrát ještě upravovat. Po konzultaci 

s poradenskou firmou, u které bylo poptáváno zpracování analýzy produkce odpadů, bylo 

sděleno, že po předběžném posouzení rozpočtu projektu není reálné uspět a doporučeno 

raději vyčkat na další dotační výzvu OPŽP. Vzhledem k časové tísni, kdy je nutné zajistit 

závazné stanovisko odboru životního prostředí Jihomoravského kraje, zpracovat analýzu 

produkce odpadů, zpracovat a podat žádost do 3.2.2020, byl proto přímo osloven jiný 



subjekt - Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, která má s těmito typy projektů 

fundované zkušenosti a zpracovává společný projekt pro více obcí z Jihomoravského kraje, 

ke kterému by bylo možné se s požadavky obcí MR Ivančicko také připojit. Na základě 

komunikace s touto firmou a posouzení projektu však bylo Mikroregionu Ivančicko 

nakonec doporučeno, že výše rozpočtu akce umožní jít cestou zpracování a podání 

samostatného projektu, kde potřebný bodový zisk bude dosažen. Na základě poptávky firma 

předložila MR Ivančicko nabídku formou návrhu příkazní smlouvy, kde jsou uvedeny ceny 

za jednotlivá plnění - zpracování projektové žádosti o dotaci, administrace a vypracování 

analýzy produkce odpadů. Ceny za uvedené služby jsou obvyklé, za dané situace tajemník 

nedoporučuje již dále provádět poptávku u jiných firem, vzhledem k tomu, že časově jde o 

každý jednotlivý den, kdy je potřeba vše zpracovat, požádat o vydání stanoviska 

Jihomoravský kraj a další prodlevy by znamenaly ohrožení projektu. SV výbor v diskuzi 

ocenil přístup, že se podaří i přes výše uvedené komplikace projektovou žádost zpracovat a 

bude možné žádost o dotaci podat. Z těchto důvodů SV souhlasil s přímým zadáním veřejné 

zakázky malého rozsahu na základě uvedené nabídky.   

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV schvaluje příkazní smlouvu s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, se 

sídlem tř. T. Bati 5146, Zlín 760 01, IČ: 45659176 k projektu "Řešení odpadů v 

Mikroregionu Ivančicko. 

 

3. Žádost o změnu projektu „Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované“ 

Bod uvedl tajemník Ing. Smutný. Vysvětlil, že původní termín zahájení projektu dle 

původní projektové žádosti byl plánován na 1.12.2019 s dobou trvání na 5 měsíců, tento 

termín se však nepodařilo dodržet, protože dotace byla Jihomoravským krajem schválena 

až 12.12.2019 a zaměstnankyně Mikroregionu Ivančicko, která měla nastoupit na pozici 

koordinátor aktivit pro seniory a handicapované v tuto dobu ještě pracovala pro projekt 

„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ Center 

společných služeb.  V souladu s rozhodnutím valné hromady pak došlo k uzavření pracovně 

právní smlouvy od 1.1.2020, čímž se zahájení projektu o měsíc posunulo. Aby bylo možné 

proplatit mzdu za měsíc květen (výplata červen), je nutné projekt ukončit k 30.6.2020. 

 

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

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje podání žádosti o změnu v projektu „Mikroregion Ivančicko pro seniory a 

handicapované“ týkající se změny realizace projektu – prodloužení do 30.6.2020 

(poskytovatel dotace odbor kanceláře hejtmana Jihomoravského kraje). 

 

4. Žádost o dotaci „Podpora provozu Centra společných služeb Mikroregionu 

Ivančicko“ 

 

Tajemník uvedl, že vzhledem k tomu, že skončil projekt „Posilování administrativní 

kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, ze kterého byly financovány mzdové výdaje 

zaměstnanců DSO, je nutné hledat další dotační zdroje. Jihomoravský kraj nabídl všem 

dobrovolným svazkům obcí, které byly zapojeny v projektu „Posilování administrativní 

kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, že mohou podávat své individuální žádosti 

o dotace v max. výši 200.000,- Kč na financování zachování provozu Centra společných 



služeb – mzdové výdaje. Z toho důvodu byly vypracována žádost o dotaci, která je SV 

výboru předkládána ke schválení. 

 

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

 

Usnesení č. 4 

SV schvaluje podání individuální žádosti o dotaci JmK na projekt „Podpora provozu 

Centra společných služeb Mikroregionu Ivančicko“ ve výši 200.000 Kč (pouze mzdové 

výdaje) Spoluúčast k dotaci bude vykázána úhradou mezd z vlastních zdrojů DSO. 

 

5. Různé 

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

 

6. Ukončení  

Schůze SV byla ukončena v 17.15 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 7. 1. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

 

 

  

Mgr. Jana Heřmanová 
 

Ing. Svatopluk Staněk 

předsedkyně správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  


