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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 9. února 2017 v 17:15 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Ing. Radka Formánková, Mgr. Naděžda Chajmová, 

Mgr. Miloš Musil, Rostislav Štork, Ing. Jan Trecha 

 

Omluveni: 

- 

 

Hosté: 

- 
 
 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

 
1) Zahájení  

2) Zpráva o činnosti Centra společných služeb  

3) Informace o možnostech čerpání aktuálních dotačních/nadačních výzev pro projekty 

Mikroregionu Ivančicko a schválení zpracování žádostí o dotace předkládaných na 

Jihomoravský kraj v roce 2017  

4) Rozpočtové opatření č. 1/2017 

5) Pořízení vybavení pro dětské mobilní dopravní hřiště 

6) Různé  

7) Ukončení  
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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. 

 

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

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání.  

 

 

2. Zpráva o činnosti Centra společných služeb  

Zprávu o činnosti centra společných služeb prezentoval správnímu výboru manažer 

CSS/tajemník svazku Ing. Bohumil Smutný. Informoval SV o proběhlém průběžném 

přezkumu hospodaření Mikroregionu, aktuálních projektech a spolupráci s Nadací ČEZ 

v roce 2017. Kompletní zpráva tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu.  

 

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

 

Usnesení č. 2 

SV bere na vědomí zprávu o činnosti Centra společných služeb a provedených kontrolách 

DSO. 

 

 

3. Informace o možnostech čerpání aktuálních dotačních/nadačních výzev pro projekty 

Mikroregionu Ivančicko a schválení zpracování žádostí o dotace předkládaných na 

Jihomoravský kraj v roce 2017  

Manažer svazku informoval SV o aktuálních dotačních možnostech pro projekty MR 

Ivančicko v roce 2017.  

Přítomným předložil návrhy projektů, na které by bylo možné žádat o dotaci z JmK. 

Také tento rok byla vypsaná dotační výzva „Podpora udržování čistoty cyklistických 

komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2017“, 

kterou je možné stejně jako v předchozím roce využít pro spolufinancování akce „Údržba 

cyklostezky Oslavany-Ivančice“. Předpokládané výdaje na projekt jsou 100.000 Kč. 

Předpokládaná spoluúčast je 30.000 Kč. 

Prostřednictvím „Programu rozvoje venkova 2017 JmK“ by bylo možné 

spolufinancovat studii proveditelnosti plánované cyklotrasy spojující města Ivančice a 

Dolní Kounice. Předpokládané výdaje na projekt jsou 100.000 Kč. Předpokládaná 

spoluúčast je 50.000 Kč.  

Na základě návrhu, vzneseného na poslední valné hromadě, provedlo v lednu CSS mezi 

obcemi průzkum zájmu o pořízení technologie INFRASET do společného majetku 

Mikroregionu. Většina obcí vyjádřila kladné stanovisko. Manažer svazku SV informoval, 
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že jako možný zdroj pro spolufinancování této akce je „Individuální dotace hejtmana JmK“. 

Předpokládané výdaje na projekt jsou 350.000 Kč, předpokládaná spoluúčast je 50.000 Kč 

Dále manažer svazku přítomné informoval o partnerství mikroregionu s Nadací ČEZ 

v roce 2017, které bude ze strany Nadace opět podpořené příspěvkem ve výši 450.000 Kč. 

Jako název pro letošní aktivity hrazené z příspěvku navrhl "Podpora společenského života 

a vybavení obcí Mikroregionu Ivančicko". Z příspěvku je opět možné podpořit konkrétní 

projekty jednotlivých obcí částkou 30.000 Kč/obec, dále financovat akci Festival 

Mikroregionu a za zbylou částku pořídit do společného majetku slunečníky či skákací hrad, 

o jehož zakoupení projevili zástupci obcí zájem na posledním zasedání valné hromady. 

Členové SV vyjádřili názor zakoupit to, o co je mezi obcemi největší poptávka, což je 

skákací hrad.       

  

SV se dohodl, že bude hlasovat o jednotlivých bodech projednávání najednou. 

 

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

 

Usnesení č. 3 

a) SV bere na vědomí informace o možnostech čerpání aktuálních dotačních/nadačních 

výzev pro projekty Mikroregionu Ivančicko.  

 

b) SV ukládá Centru společných služeb vypracovat a podat žádosti o dotace na 

následující projekty předkládané na Jihomoravský kraj v termínu do 28.2.2017: 

 

„Údržba cyklostezky Oslavany-Ivančice“ v rámci programu „Podpora udržování čistoty 

cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v 

roce 2017“. Celkové předpokládané výdaje projektu max. 100.000 Kč, žádost o dotaci 

70.000 Kč, předpokládaná spoluúčast z vlastních zdrojů 30.000 Kč; 

 

„Pořízení vyhledávací studie cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice“ v rámci „Programu 

rozvoje venkova 2017 JmK“. Celkové předpokládané výdaje projektu max. 100.000 Kč, 

žádost o dotaci 50.000 Kč, předpokládaná spoluúčast z vlastních zdrojů 50.000 Kč; 

SV doporučuje VH schválit spolufinancování k výše uvedeným projektům v požadované 

výši spoluúčasti dle skutečných rozpočtů jednotlivých projektů. 

 

SV dále doporučuje valné hromadě schválit podání žádosti na „Pořízení technologie pro 

opravy asfaltových povrchů“ v rámci „Individuální dotace hejtmana JmK“. Celkové 

předpokládané výdaje projektu max. 350.000 Kč, žádost o dotaci 300.000 Kč, 

předpokládaná spoluúčast z vlastních zdrojů 50.000 Kč; 

 

c) SV doporučuje valné hromadě schválit základní navržené aktivity předkládané 

Nadaci ČEZ pod názvem "Podpora společenského života a vybavení obcí 

Mikroregionu Ivančicko", které budou zahrnovat projekty obcí Biskoupky, Čučice, 

Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Nová Ves, 

Nové Bránice, dále akci Festival Mikroregionu Ivančicko a pořízení slunečníků nebo 

skákacího hradu pro podporu akcí.  SV ukládá Centru společných služeb rozeslat na 
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členské obce formuláře s žádostí o zahrnutí projektového námětu/akce k financování 

ve výši max. 30.000 Kč / obec. Stanovuje termín pro předkládání žádostí obcí v období 

od 20. února do 10. března 2017. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2017 

Manažer seznámil SV s návrhem na Rozpočtové opatření č. 1/2017, 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. 4 

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2017, které je přílohou zápisu. 

 

5. Pořízení vybavení pro dětské mobilní dopravní hřiště 

Manažer správní výbor informoval o provedeném průzkumu trhu ve věci dovybavení 

dětského mobilního dopravního hřiště o šlapací auta a dopravní kuželi v celkové hodnotě 

40.000 Kč. Prvky pro mobilní hřiště jsou spolufinancovány z příspěvku Nadace ČEZ. 

Manažer seznámil SV s konkrétní nabídkou internetových obchodů. 

 

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

 

Usnesení č. 5 

SV schvaluje pořízení vybavení pro dětské mobilní dopravní hřiště (dětská šlapací auta a 

dopravní kužely) dle provedeného průzkumu trhu (předložené nabídky internetových 

obchodů) v souhrnné hodnotě do max. 40.000 Kč. Spolufinancováno z příspěvku Nadace 

ČEZ. 

 

6. Různé 

Manažer SV informoval, že starosta obce Biskoupky Mgr. Josef Benda se na Mikroregion 

obrátil se žádostí o pořízení 3 ks cedulí z rozpočtu Mikroregionu. Jedná se o cedule se 

znakem Mikroregionu, které obec upevní na své uvítací cedule. Obec Biskoupky doposud 

těmito cedulemi nedisponovala.    

Dále manažer prezentoval obsah dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu kanceláře 

uzavřené mezi Mikroregionem Ivančicko a Střediskem volného času Ivančice. Dodatek 

prodlužuje nájemní smlouvu do 28.2.2018   

Manažer vyjádřil požadavek na pořízení externího síťového úložiště, které by 

v kanceláři CSS sloužilo na zálohování a sdílení dat z jednotlivých počítačů v síti a tím jako 

prevence proti ztrátě důležitých dat v případě poruchy počítačů.    

Na závěr tohoto bodu Mgr. Musil informoval o aktuální problematice vedení 

cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Ivančicko, zejména o nejproblematičtějším 

úseku, kterým je oblast Stříbský mlýn. 

SV se dohodl, že bude hlasovat o jednotlivých bodech projednávání najednou. 
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 6 

a) SV schvaluje pořízení 3 ks označení obce „člen Mikroregionu Ivančicko“ pro obec 

Biskoupky. Schvaluje zadání zakázky v hodnotě max. do 10.000 Kč. 

 

b) SV schvaluje dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu kanceláře uzavřený mezi 

Mikroregionem Ivančicko a Střediskem volného času Ivančice. 

 

c) SV souhlasil s pořízením síťového úložiště pro kancelář CSS, zároveň uložil CSS 

provést průzkum trhu za účelem výběru vhodného dodavatele. 

 

 

7. Ukončení 

Schůze SV byla ukončena v 19:00 hod. 

 

V Ivančicích dne 9. 2. 2017 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: 

 

 

 

 Ověřil: 

Ing. Bohumil Smutný  Rostislav Štork 

tajemník  předseda správního výboru 

  Mikroregionu Ivančicko 


