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Zápis  
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice  

konaného dne 12. října 2015 

 

P ř í t o m n i :    Adam Vojtěch MUDr., Blatný Jan Ing., Buček Milan,  Feith Erik Ing., 

MBA, Halouzka Radek, Horáková Růžena, Chytka Tomáš Mgr., 

Kuczman Mikuláš MUDr., Sládek Roman Ing., Sojka Jaroslav,  

Šlapanský Luboš MVDr., Štork Rostislav 
 

O m l u v e n i :    Fajks Pavel, Musil Radek Mgr., Skála Radoslav 

  
 

Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno.                                  

Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. 

Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 18.05 hodin a přivítal veřejnost. Poté starosta 

přikročil k projednávání prvního bodu, kterým bylo schválení programu jednání. V úvodu 

starosta navrhl rozšířit program jednání o další dva body, a to bod č. 12 – Schválení úpravy 

pojmenování ulic v Ivančicích a bod č. 13 – Poskytnutí finančního příspěvku na schodišťovou 

sedačku a darovací smlouva. 

Návrh programu: 

1. Kontrola úkolů 

2. Zpráva o činnosti rady 

3. Zpráva finančního výboru 

4. Zpráva kontrolního výboru – vypouští se 

5. Rozpočtové opatření č. 20 

6. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o užívání plakátovacích ploch v majetku města Ivančice 

7. Záměry převodů nemovitostí 

8. Převody nemovitostí 

9. Nabytí a záměr nabytí nemovitostí do vlastnictví města 

10. Darovací smlouva (obdarovaný Jihomoravský kraj) – pozemky pro stavbu pobytového 

zařízení pro seniory 

11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z prostředků poskytnutých 

Ministerstvem kultury ČR – obnova funkčnosti zvonů ve věži kostela 

12. Schválení úpravy pojmenování ulic v Ivančicích 

13. Poskytnutí finančního příspěvku na schodišťovou sedačku, darovací smlouva 

14. Různé, informace 
 

Tajemnice městského úřadu představila nového právníka úřadu Mgr. Radka Hlaváče a starosta 

ho zároveň pověřil sčítáním hlasů. 

Zápis provede Ing. Ivana Krejčová. 

Ověřovatelé: Jako ověřovatele navrhl starosta Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka, 

protože oba zastupitelé s návrhem souhlasili, nechal starosta o návrhu hlasovat.  

Hlasování : Pro   10, proti   0, zdržel se  2  

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a 

pana Rostislava Štorka. 

 

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se 0  

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s rozšířením programu o bod 12. 
 

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se 0  
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Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s rozšířením programu o bod 13. 
 

 

Starosta otevřel diskusi k návrhu programu jednání. Protože nebyla žádná připomínka, nechal 

starosta hlasovat o programu jednání tak, jak ho navrhl vč. doplněných bodů. 

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se  0 

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva. 
 

 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města 

obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice městského úřadu, 

vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly 

vzneseny námitky. Starosta doplnil, že pokud bude jednání trvat déle jak 2 hodiny, bude 

zařazena desetiminutová přestávka. 
 

1. 

Kontrola úkolů 

  

Běžné úkoly byly plněny průběžně. Žádné speciální úkoly uloženy nebyly. 

 

2. 

Zpráva o činnosti rady 
 

Starosta informoval zastupitele, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 

9krát a projednala 159 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu 

tajemnice Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ); výpisy jsou zveřejněny na webových 

stránkách města. V uplynulém období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro 

nesprávnost. Rada se zabývala běžnou agendou. 

MUDr. Adam se zeptal k zápisu ze zasedání rady 8. 7. 2015, kde v bodě 22 bylo uvedeno, že 

rada města v plném obsazení schválila přidělení zakázky na svoz velkoobjemových kontejnerů 

společnosti Technické služby CZ s.r.o., Letkovská 235/11a, 664 12 Oslavany, současně rada města 

schválila i příslušnou smlouvu; průzkum trhu byl proveden poptávkou tří společností. MUDr. 

Adam dále uvedl, že by jednání mělo být zcela transparentní, proto nahlédnul do obchodního 

rejstříku a odtud se dozvěděl, že Technické služby vlastnil a jediným jednatelem byl pan 

starosta Buček. Toto trvalo do 23. března 2015, kdy byla společnost převedena na pana LS. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o ekonomické rozhodnutí rady města a hospodaření s veřejnými 

finančními prostředky, řekl MUDr. Adam, že je namístě zodpovědět následující otázky- Jakou 

funkci zastával pan S ve firmě před 23. březnem 2015, kdy se stal jejím jediným jednatelem? 

Starosta Buček odpověděl, že p. S byl jejím ředitelem. Další dotaz zněl, v jakém vztahu je pan 

S k rodině pana Bučka? Starosta odpověděl, že je manželem jeho neteře. Další dotaz byl, jakým 

způsobem se dělal průzkum trhu, když firma, která vyhrála, měla veškeré obchodní informace 

k dispozici? Starosta odpověděl, že průzkum trhu dělal technický a investiční odbor, který 

oslovil 3 – 4 firmy. Dále řekl, že se jedná o zakázku do 200 tis. Kč a je pouze na přechodnou 

dobu do konce kalendářního roku, než město Ivančice vysoutěží nového dodavatele. Stávající 

zakázka je pouze do konce roku tak, aby mohl být zachován chod odpadního dvora. V minulosti 

když firma odvážela například železo, tak město zaplatilo za odvoz kontejnerů asi 1 200,- Kč a 

za  1 kg železa nemělo ani korunu; dnes jsou kontejnery přistavovány zdarma a za kontejner 

železa je zhruba 4 500,- Kč. Podobně je to s papírem i s dřevem. Jak řekl starosta, svoz se týká 

pouze odvozu stavební suti, kdy jsou velkoobjemové kontejnery vykládány na firmu KTS a té 

se platí. Kdyby město chtělo likvidovat odpad bývalou firmou starosty, nedávalo by za 1 tunu 

odpadu 150,- Kč jako firmě KTS, ale 35,- až 50,- Kč.  Z toho je vidět spousta jiných úspor. 

Dále starosta p. Buček k první otázce MUDr. Adama doplnil, že prodal veškeré podíly, které 
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ve společnosti Technické služby měl, a do této firmy se již nevrátí. Na to odpověděl MUDr. 

Adam, že je jedno, zda se starosta do firmy vrátí nebo ne, ale jedná se o to, že zakázku vyhrál 

„příbuzný“. Na další poznámku MUDr. Adama, že by ho zajímalo, když jsou veškeré obchodní 

informace známé, jakým způsobem se poptávka firem dělala, reagoval starosta p. Buček, že 

v době kdy byl starostou MUDr. Adam, pracoval jeho syn ve firmě OHL ŽS a všechny zakázky 

získávala tato firma. MUDr. Adam odpověděl, že syn ve jmenované firmě pracoval, avšak 

k zakázkám žádný vztah neměl. O slovo se přihlásil Ing. Feith. Řekl, že přidělení zakázky 

Technickým službám bylo radou schváleno jednohlasně. Diskuse kolem projednávání bodu 

probíhala přesně ve stejném duchu. Byly zde dvě možnosti, buď nechat pro město nevýhodné 

stávající nastavení  nebo využít vztah výhodnější. Prvotní motiv města byl ušetřit finanční 

prostředky. Úspora při zakázce 200 tis. Kč byla v řádů desetitisíců. Může být doloženo, kolik 

město šetří oproti stavu před touto zakázkou. MUDr. Adam poděkoval za odpověď. Ing. Feith 

ještě doplnil, že za svým rozhodnutím si rada stojí, protože z toho město profituje. Na to 

odpověděl MUDr. Adam, že nejde o úspory, ale především o princip zadávání veřejných 

zakázek. Místostarosta Sojka odpověděl, že město má pro tento účel vypracovanou směrnici a 

v souladu s ní bylo postupováno. Jak dále řekl, může doložit nabídky, které byly v souvislosti 

se zakázkou podány. Směrnice byla dodržena, zákon neukládá, že se nemohou účastnit rodinní 

příslušníci. Starosta ještě dodal, že zakázka za 40 tis. Kč/měsíc nemá pro firmu Technické 

služby velký význam, neboť její měsíční obrat byl v době, kdy v ní starosta pracoval, cca  2,5 

mil. Kč.  
 

 

3. 

Zpráva finančního výboru 
 

Předsedkyně finančního výboru paní Růžena Horáková předložila zastupitelům zprávu 

finančního výboru (dále FV). Finanční výbor se sešel od minulého jednání zastupitelstva 

jedenkrát, a to 21. 9. 2015. Ing. Peška seznámil zástupce FV s čerpáním rozpočtu roku 2015. 

Místostarosta Sojka představil orientační návrh nutných investic na rok 2016. FV doporučil 

zjistit skutečnou adekvátnost některých investic, např. zřízení kamerového systému ve vztahu 

k výši škod.  

Finanční výbor byl seznámen s nástinem výhledového plánu Programu rozvoje města Ivančice 

na období  2016 – 2022. FV doporučil v návaznosti na studii zařazení dlouhodobých investic 

pro možnost plánování rozpočtu do dalších roků. Dále FV požádal o přehled čerpání rezervy 

města v roce 2015 na další schůzi FV. 
 

4. 

Zpráva kontrolního výboru 

 

vypouští se 

5. 

Rozpočtové opatření č. 20 

 

Starosta uvedl další bod programu a předal slovo Ing. Peškovi, vedoucímu odboru plánovacího 

a finančního. Ten k prvnímu bodu, který se týkal přesunu prostředků odboru investic, správy 

majetku a právního (dále OISMaP), požádal místostarostu Sojku, aby okomentoval jednotlivé 

položky. Místostarosta Sojka řekl, že v bodě č. 1 se jedná o dofinancování vozidla pro 

technickou skupinu, neboť stávající automobil je ve špatném stavu. Do rozpočtu byla schválena 

částka 500 tis. Kč, ale průzkumem trhu bylo zjištěno, že za tuto částku není možné odpovídající 
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vozidlo pořídit. Vozidlo musí mít jisté parametry, musí být schopno pojmout 7 pracovníků čety 

včetně pracovního nářadí. Proto je navrženo navýšení částky o 250 tis. Kč. V bodě č. 2 se jedná 

o dofinancování odlehčovacího hřiště FC. Zde už soutěž proběhla, alokovaná částka v rozpočtu 

byla 3 mil. Kč, nejnižší vysoutěžená cena byla za 3 509 tis. Kč + zpracování projektové 

dokumentace, z toho vyplynula nutnost navýšení o 550 tis. Kč. Nabídky od zhotovitelů se 

pohybovaly od 3 509 – 4 239 tis. Kč. Aby bylo možné stavbu realizovat, je třeba navýšit 

původní rozpočtovanou částku. Další položkou v návrhu OISMaPu je vyčištění struhy u 

železničního propustku ulice Na Volvách. Proběhla revitalizace, která byla ukončena u rybníka 

a dál už nepokračovala. Voda by do propustku přitekla, ale nedostala by se dál, neboť ve 

zmíněném úseku jsou takové nánosy bahna, že není možné, aby tudy voda prošla. Město si 

nechalo na základě objednávky nacenit vyčištění struhy od firem, které by byly ochotny 

vyčištění realizovat. Poptány byly tři firmy a nejnižší byla nabídka za částku 110 tis. Kč tak, 

aby struha byla vyčištěná až po železniční propustek. Bod 4 a 5 přílohy č.2  zápisu jsou podle 

Ing. Feitha pouze přesuny mezi jednotlivými paragrafy. Ve spodní části tabulky jsou uvedeny 

akce, ze kterých budou výše uvedené položky dofinancované.  

K položce č. 2 rozpočtového opatření č. 20 Ing. Peška řekl, že z důvodu ukončení čerpání úvěru 

v měsíci červenci 2015 došlo ke snížení úrokové sazby a přesunutí rozdílu do provozní rezervy. 

Třetím bodem bylo schválení příspěvku pro Městské lesy Ivančice. Ředitel příspěvkové 

organizace Městské lesy Ivančice p. Lang k bodu odůvodnil, že v letošním roce Městské lesy 

zajišťují správu zeleně města a podrobně zastupitele seznámil s jednotlivými položkami, které 

tvořily požadovanou částku. 

Čtvrtým bodem, který byl dodatečně doplněn do rozpočtového opatření, byl finanční dar slečně 

TV  na nákup schodišťové sedačky, kde celkové náklady na pořízení, jak je uvedeno 

v podkladech od sl. Valešové, činí 114 tis. Kč. Protože není známo, zda zastupitelé nějakou 

částku schválí, je v tabulce uvedena celková částka na pořízení, která bude následně upravena 

podle toho, jak zastupitelé rozhodnou.  

 

RO č. 20 - ke schválení na 5. VZM dne 12. 10. 2015 (v tis. Kč) 

 

1) 
 

Tabulka OISMaP  – návrh rozpočtového opatření (Příloha č. 2 zápisu) 

2) Úprava narozpočtování úvěru města Ivančice – z důvodu ukončeném čerpání v červenci 2015 

ORJ Mix Par Pol ORG ÚZ PČ Individuální text RS 
RU 

2015 
RO č. 20 

Nová 

hodnota 

4  6310 5141 502   Úprava úroků  2 798,00 -1 098,00 1 700,00 

4  6310 5141 5021   Úprava úroků  1 500,00 -100,00 1 400,00 

       Celkem  4 298,00 -1 198,00 3 100,00 

444  6171 5901    do provozní rezervy   1 198,00  

3) Schválení příspěvku PO Městské lesy Ivančice 

4  1031 5331 524   Narozpočtování neinv. příspěvku PO MěL  0,00 194,30 1 700,00 

4  1031 6351 524   Narozpočtování inv. příspěvku PO MěL  0,00 205,70 1 400,00 

       Celkem  0,00 400,00 3 100,00 

444  6171 5901    z provozní rezervy       -400,00  

4) Schválení daru pro slečnu TV na nákup schodišťové sedačky 

1  4349 5492    
Finanční dar – schodišťová sedačka pro T. 

Valešovou 
 0,00 100,00 100,00 
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       Celkem  0,00 100,00 100,00 

4  6171 5901    z rezervy zastupitelstva       -100,00  

 

Starosta otevřel diskusi; protože nebyly žádné připomínky, nechal hlasovat. 

 

Hlasování : Pro  12, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 20  

 

6. 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015  

o užívání plakátovacích ploch v majetku města Ivančice 
 

Starosta pokračoval dalším bodem programu. Návrh vyhlášky vymezuje plakátovací plochy, 

jež budou sloužit bezúplatně k určeným druhům reklamy a vylepování plakátů tam nebude ze 

strany města nijak regulováno. V opačném případě by musel být za město určen pracovník, 

který by přijímal objednávky na vylepení plakátů, hlídal by úhradu ceny za tuto službu, musely 

by být stanoveny tzv. výlepové dny, musel by hlídat obsazenost plakátovací plochy a vést 

důkladnou evidenci a přehled o vylepených plakátech. Dohled bude provádět městská policie. 

Přijetím této vyhlášky se město snaží zamezit vylepování plakátů na městský mobiliář, 

například na autobusové zastávky.  

 
Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se 0   

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015                     

o užívání plakátovacích ploch v majetku města Ivančice. 

 

7. 

Záměry převodů nemovitostí 

 

Starosta pokračoval i následujícím bodem. 

7.1) Záměr prodeje pozemku p.č.1620/16 – orná o výměře 779 m2 v k.ú.Letkovice 

Jedná se o pozemek za rodinným domem manželů  JŠ a AŠ. Pozemek je částečně zaplocený. 

Podle prohlídky na místě samém lze konstatovat, že není předpoklad, že by na parcele byl 

možný nějaký záměr využití pro veřejný zájem. Pozemek je ve svahu v souvislém sledu 

zahrádek sousedních nemovitostí. Účelová komunikace a odvodňovací suchá vodoteč, které 

jsou vedle pozemku, o který mají žadatelé zájem, nemají na pozemek p.č.1620/16 návaznost. 

V dotyčném pozemku se nenachází žádné zařízení v majetku nebo správě města. Žadatelé 

budou muset respektovat to, že nebudou smět provádět zemní úpravy svahů směrem k parcelám 

v majetku města, aby v budoucnosti nedošlo k sesuvům; to žadatelé podle jejich sdělení nemají 

v úmyslu. 

Rada navrhla uzavřít pouze nájemní smlouvu, žadatelka se po sdělení této skutečnosti vyjádřila 

tak, že prosí zastupitelstvo o projednání této záležitosti a o schválení prodeje tohoto pozemku. 

Nedoporučeno radou dne 26.8.2015 (27/R28). 

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se 0   

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1620/16 – 

orná o výměře 779 m2 v k.ú.Letkovice. 
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Na upozornění JUDr. Chládkové, že rada města nedoporučila schválit záměr prodeje, 

odpověděl starosta, že zástupci města provedli spolu s osadním výborem obhlídku na místě, 

kde situace byla objasněna; původní rozhodnutí rady vyplynulo z nedostatku informací.   

 

7.2) Záměr prodeje pozemku p.č.641/154 – ost.plocha o výměře 5 m2 v k.ú.Budkovice 

Jedná se o vytvoření rovné čáry za účelem oplocení pozemků p.č.9/1 a 641/30 ve vlastnictví 

MH. Pozemek se nachází v oblasti méně stabilního svahu. Není znám žádný záměr města v této 

lokalitě. Osadní výbor Budkovice souhlasí. 

Doporučeno radou dne 26.8.2015 (11/R28). 

Hlasování : Pro  12, proti  0 , zdržel se  0 

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.641/154 – 

ost.plocha o výměře 5 m2 v k.ú.Budkovice podle geom.plánu č.350-33/2015. 

 

7.3) Záměr prodeje pozemku st.210 o výměře 21 m2 v k.ú.Letkovice 

Pozemek je zastavěn garáží. Současná majitelka pí H zjistila až v rámci projednávání dědictví, 

že garáž není zkolaudována a stojí na pozemku města. 

Doporučeno radou dne 12.8.2015 (13/R26). 

Hlasování : Pro 12, proti   0, zdržel se  0 

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku st.210            o 

výměře 21 m2 v k.ú.Letkovice. 

 

7.4) Záměr prodeje pozemku st.582 o výměře 44 m2 v k.ú.Němčice u Ivančic 

Jedná se o pozemek v rekreační oblasti Jouřov. Vlastník p.B, který chatu vlastní od r.2013, 

zjistil, že k chatě byla původním vlastníkem provedena přístavba, která není zkolaudována a je 

na pozemku města. Není znám žádný záměr města v této lokalitě. 

Doporučeno radou dne 26.8.2015 (28/R28). 

Hlasování : Pro 12, proti   0, zdržel se 0  

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku st.582                      

o výměře 44 m2 v k.ú.Němčice u Ivančic podle geom.plánu č.483-59/2015. 

 

8. 

Převody nemovitostí 

 
Starosta pokračoval dalším bodem -  prodej nemovitostí. 

8.1) Prodej pozemku st.81/1 o výměře 254 m2, jehož součástí je dům č.p.215 v k.ú.Němčice                       

u Ivančic 

Snížení kupní ceny na 1 500 000,- Kč schválilo zastupitelstvo dne 4.3.2015. P. L je jediným 

zájemcem. Dosud nemá vybranou financující banku, ale po schválení prodeje již bude oslovena 

konkrétní banka, která předloží návrh zástavní smlouvy.  

JUDr. Muchová uvedla, že navržená cena byla již schválena na předchozích jednáních 

zastupitelstev. Kupující potřebuje rozhodnutí zastupitelstva, aby následně mohl jednat 

s financující bankou. Poté bude zastupitelstvo schvalovat ostrou kupní smlouvu. 

Hlasování : Pro  12, proti    0, zdržel se 0 

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku st.81/1 o výměře 254 

m2, jehož součástí je dům č.p.215 v k.ú.Němčice u Ivančic za 1 500 000,- Kč do vlastnictví PL, 

bytem Žďár nad Sázavou. Zastupitelstvo ukládá odboru ISMaP předložit příštímu zasedání 

zastupitelstva smlouvu s bankou o zřízení zástavního práva a o úhradě kupní ceny bankou na 

účet města.   

 

8.2) Prodej pozemku p.č.22/2 – ost.plocha o výměře 18 m2 v k.ú.Budkovice 
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K tomuto bodu JUDr. Muchová uvedla, že se jedná o klasickou předzahrádku před domem 

žadatele. 

Záměr schválilo zastupitelstvo dne 10.6.2015, záměr byl vyvěšen ve dnech 9. – 29.7.2015. 

Hlasování : Pro 12, proti   0, zdržel se 0 

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p.č.22/2 – ost.plocha 

o výměře 18 m2 v k.ú.Budkovice za 150,- Kč/m2 do vlastnictví PS, bytem v Ivančicích. 

 

8.3) Prodej pozemku p.č.419/1 – zahrada o výměře 230 m2 v k.ú.Ivančice 

Jedná se o pozemek na ulici Hybešova. Došlo k odměření pozemku tak, aby jeho část, která 

tvoří ulici, zůstala v majetku města. Cena vychází z toho, že se může jednat o stavební místo. 

Záměr schválilo zastupitelstvo dne 10.8.2015, záměr byl vyvěšen ve dnech 12. – 28.8.2015. 

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se 0 

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p.č. 419/1 – zahrada 

o výměře 230 m2 v k.ú.Ivančice podle geom.plánu č.1788-94/2015 za 800,- Kč/m2 do 

vlastnictví LD, bytem v Ivančicích. 

 

8.4) Prodej pozemku p.č.1620/36 – ost.plocha o výměře 75 m2 v k.ú.Letkovice  
Pozemek navazuje na pozemek sousedních majitelů, jedná se o prodloužení zahrady. 

Záměr schválilo zastupitelstvo dne 10.8.2015, záměr byl vyvěšen ve dnech 12. – 28.8.2015. 

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se 0 

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p.č.1620/36 – 

ost.plocha o výměře 75 m2 v k.ú.Letkovice podle geom.plánu č.420-13/2015 za 150,- Kč/m2 do 

podílového spoluvlastnictví JW, (id. ½) a JW, (id. ½), oba bytem v Ivančicích. 

 

8.5) Prodej pozemku p.č. 2020/2 – ost.plocha o výměře 34 m2 v k.ú.Letkovice 

K tomuto bodu JUDr. Muchová uvedla, že se jedná o klasickou předzahrádku před domem 

žadatele. 

Záměr schválilo zastupitelstvo dne 10.8.2015, záměr byl vyvěšen ve dnech 12. – 28.8.2015. 

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se 0 

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p.č. 2020/2 – 

ost.plocha o výměře 34 m2 v k.ú.Letkovice podle geom.plánu č.181-149/98 za 150,- Kč/m2 do 

vlastnictví Ing. LK, bytem v Ivančicích. 

 

8.6) Prodej části pozemku p.č.581/57 o výměře cca 24 m2 v k.ú.Ivančice 

JUDr. Muchová upřesnila, že se jedná o proluku mezi garážemi na „Starém sídlišti“. Při 

veřejném otevírání obálek na zastupitelstvu dne 10.8.2015  byla nejvyšší nabídka, a to                                           

2 410,- Kč/m2, podaná LP (ostatní nabídky: DŠ 1 111,- Kč/m2, MF 15 000,- Kč za celý 

pozemek, JUDr. VV 1 111,- Kč/m2). 

Hlasování : Pro  11, proti   0, zdržel se 1 

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej části pozemku p.č.581/57 o 

výměře cca 24 m2 v k.ú.Ivančice za 2 410,- Kč/m2 LP, nar.1975, bytem v Ivančicích. 

 

 

 

 

9. 

Nabytí a záměr nabytí nemovitostí do vlastnictví města 

 
9.1) Pozemky p.č.3130/7 – ost.plocha o výměře 166 m2,  p.č.3130/8 – ostatní plocha o výměře 

64 m2 a p.č.1088/31 – ost.plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Ivančice 



8 
 

Jedná se o pozemky tvořící část veřejného chodníku na rozhraní ulic Na Brněnce a Padochovská 

kolem rodinného domu p. M. Je záměrem města chodník mít ve svém majetku, neboť se jedná 

o chodník veřejně přístupný. Odkoupení včetně kupní ceny bylo osobně projednáno s p. M. 

Doporučeno radou dne 29.7.2015 (5/R24). 

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se 0 

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje kupní smlouvu, na základě které město 

nabývá do svého vlastnictví pozemky p.č.3130/7 – ost.plocha o výměře 166 m2,  p.č.3130/8 – 

ost.plocha o výměře 64 m2 a p.č.1088/31 – ost.plocha o výměře 2 m2 v k.ú.Ivančice dle 

geom.plánu č.1462-255/2012 od JM, bytem v Ivančicích, a to za cenu 150,- Kč/m2. 

 
9.2) Pozemek p.č.588/5 – les o výměře 88 m2 v k.ú.Řeznovice 

Jedná se o pruh lesního pozemku, který navazuje na les ve vlastnictví města (p.č.588/1 – les o 

výměře 89 421 m2). Dohodnutá cena je 1,- Kč/m2. 

Doporučeno radou dne 26.8.2015 (13/R28). 

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se 0 

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje kupní smlouvu, na základě které město 

nabývá do svého vlastnictví pozemek p.č.588/5 – les o výměře 88 m2 v k.ú.Řeznovice od KB, 

bytem v Moravském Krumlově, od JJ, bytem v Ivančicích a od MV, bytem v Rosicích za cenu 

88,- Kč. 

 

9.3) Pozemky p.č.395/25 – ost.plocha o výměře 258 m2, p.č.120/145 – orná o výměře 224 m2 a 

p.č.2383/35 – ost.plocha o výměře 25 m2 v k.ú.Budkovice  

Ve spodní části pozemku p.č.395/25 je cesta, která je obecně používána jako přístup 

k pozemkům – zahradám jednotlivých vlastníků. Tato cesta prochází i pozemky p.č.120/145 a 

p.č.2383/35, navíc na pozemku p.č.120/145 je trafo (obecně prospěšná stavba). Osadní výbor 

Budkovice nabytí doporučuje hlavně s ohledem na legalizaci cesty, kterou místní občané od 

nepaměti využívají. 

Doporučeno radou dne 29.7.2015 (8/R24) 

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se 0 

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr bezúplatného nabytí pozemků 

p.č.395/25 – ost.plocha o výměře 258 m2, p.č.120/145 – orná o výměře 224 m2 a p.č.2383/35 – 

ost.plocha o výměře 25 m2 v k.ú.Budkovice od Státního pozemkového úřadu. 

 

 

10.  

Darovací smlouva (obdarovaný Jihomoravský kraj) –  

pozemky pro stavbu pobytového zařízení pro seniory 

 
Zastupitelstvu byla předložena po odsouhlasení textu smlouvy s Jihomoravským krajem celá 

konkrétní smlouva, kde bylo konstatování o zatížení pozemků věcným břemenem (optické 

kabely a teplovodní přípojka pro penzion – tato věcná břemena přecházejí se změnou vlastnictví 

na nového vlastníka) a dále rozvazovací podmínka - v případě, že ze strany obdarovaného 

nebude stavba pobytového zařízení pro seniory dokončena nejpozději do 31.12.2017, převede 

obdarovaný vlastnické právo k pozemkům p.č.900/43, 900/44, 900/45, 900/46, 900/47 a 915/7 

v k.ú.Ivančice zpět bezúplatně do vlastnictví dárce (§ 548 odst.2 občanského zákoníku). 

Hlasování : Pro    12, proti   0, zdržel se 0  

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje darovací smlouvu, jejímž předmětem 

je darování pozemků p.č.900/43 – orná o výměře 507 m2, p.č.900/44 – orná o výměře 652 m2, 

p.č.900/45 – orná o výměře 442 m2, p.č.900/46 – orná o výměře 259 m2, p.č.900/47 – orná o 
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výměře 268 m2 a p.č.915/7 – orná o výměře 54 m2 v k.ú.Ivančice podle geom.plánu č.1739-

400/2014 do vlastnictví Jihomoravského kraje Brno, IČ 70888337. 

 

11. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z prostředků 

poskytnutých Ministerstvem kultury ČR  -   

obnova funkčnosti zvonů ve věži kostela 
 

Mgr. Radek Hlaváč vysvětlil, že na základě žádosti města Ivančice poskytlo Ministerstvo 

kultury ČR finanční prostředky na obnovu funkčnosti zvonů ve věži kostela ve výši 140 tis. Kč 

v rámci programu „Regenerace městských památkových rezervací a památkových zón“. Město 

již svoji spoluúčast na akci splnilo uzavřením veřejnoprávní smlouvy, na základě které se 

poskytuje z vlastních prostředků města Římskokatolické farnosti Ivančice 75 tis. Kč. 

Ing. Sládek se zeptal, zda nyní se jedná o finanční prostředky státu, který je poskytne městu 

Ivančice a to je prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy převede. Mgr. Hlaváč potvrdil, že 

město je v tomto případě prostředníkem.  

 

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se 1  

Usnesení č. 21) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

účelové dotace ve výši 140.000,- Kč z prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR – 

obnova funkčnosti zvonů ve věži kostela Nanebevzetí Panny Marie, na základě rozhodnutí 

Ministerstva kultury ČR, č. j. MK 48856/2015 OPP ze dne 26. 8. 2015, uzavřenou mezi Městem 

Ivančice jako poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností Ivančice (církev), 

zastoupenou Mgr. Pavlem Römerem, se sídlem Ivančice, Palackého nám. 9/21, 664  91 

Ivančice,  IČ: 494 60 072 jako příjemcem dotace. 

 

12. 

Schválení úpravy pojmenování ulic v Ivančicích 

 
Starosta pokračoval dalším bodem programu. Předložil zastupitelům bod, týkající se schválení 

úpravy pojmenování ulic v Ivančicích. 

12.1) Kontrolou v registru RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí) byla 

zjištěna duplicita v pojmenování ulice „Okružní“ v Ivančicích. Jedna ulice „Okružní“ je na 

„starém“ sídlišti a druhá mezi ulicí „Mlýnská“ a ulicí „U Nové brány“. Tato duplicita vznikla 

zřejmě stažením dat do uvedeného registru z různých mapových zdrojů. Odstranit tuto duplicitu 

lze pouze na základě rozhodnutí zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že ulice „Okružní“ je jednou 

z hlavních ulic „starého“ sídliště, navrhl odbor regionálního rozvoje přejmenování ulice mezi 

ulicí „Mlýnská“ a ulicí „U Nové brány“ na ulici „Mlýnská“ (jedná se o logické prodloužení 

ulice „Mlýnská“). Na obyvatele města ani firmy nebude mít tato změna žádný vliv, neboť zde 

není evidováno žádné adresní místo. 

Hlasování : Pro  12, proti    0, zdržel se 0  

Usnesení č. 22) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje úpravu pojmenování ulic v Ivančicích, 

a to: Přejmenování ulice „Okružní“ (mezi ulicí „Mlýnská“ a ulicí „U Nové brány“) na ulici 

„Mlýnská“ (prodloužení ulice „Mlýnská“). 

 

12.2) Vzhledem k tomu, že pokračuje výstavba rodinných domů v lokalitě Boží Hora II, je třeba 

z důvodu zadávání adresních míst zkolaudovaným stavbám do registru RÚIAN prodloužit ulici 

Boží Hora. Komunikace je provedena a zkolaudována včetně chodníku a veřejného osvětlení. 

Hlasování : Pro   12, proti  0, zdržel se 0 

Usnesení č. 23) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodloužení ulice „Boží Hora“. 
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13.  

Poskytnutí finančního příspěvku na schodišťovou sedačku 

darovací smlouva 

 
Slečna TV se obrátila na město Ivančice se žádostí o finanční příspěvek na pořízení a instalaci 

schodišťové sedačky do bytového domu, kde žije se svými rodiči. V žádosti uvedla, že od 

dětství trpí postižením pohybového ústrojí, které se stále zhoršuje, a že přes veškerou pomoc 

ze strany rodičů nebude schopna v dohledné době opouštět byt, protože rodiče ji již vzhledem 

k jejich věku nebudou schopni poskytnout pomoc k chůzi po schodišti. Náklady na pořízení a 

instalaci schodišťové sedačky by činily cca 114 000,- Kč. Ze strany státu se jí nepodařilo přes 

četné žádosti a posudky dosáhnout žádného příspěvku a proto se obrátila se žádostí na město 

Ivančice.  

Slečna V doložila souhlas ostatních vlastníků bytových jednotek v domě k instalaci sedačky a 

lékařské posudky a korespondenci o svém zdravotním stavu. Stavební úřad k věci sdělil, že 

instalace nepodléhá povolení stavebního úřadu a uvedl, jak postupovat v případě, že budou 

prostředky opatřeny a instalace by měla být provedena.  Pro případ, že by město neposkytlo 

celou částku nebo by z jakéhokoliv důvodu k pořízení a instalaci zařízení nedošlo, je v darovací 

smlouvě zakotvena povinnost finanční prostředky městu vrátit. 

Starosta řekl, že rada navrhla poskytnout částku 80 tis. Kč.   

V následující diskusi Ing. Blatný řekl, že se nebrání poskytnutí finančního daru; zeptal se, zda 

příslušné organizace podaly svá vyjádření a navrhl doplnění usnesení o dodatek, že realizace 

daru bude po doložení souhlasných stanovisek příslušných úřadů pro instalaci schodišťové 

sedačky. 

V případě, že by se slečna například přestěhovala jinam, sedačka by zůstala po doplacení 

rozdílové částky městu a mohla by se v případě potřeby dále využít.  

MUDr. Adam podal protinávrh, aby finanční dar byl ve výši 100 000,- Kč. Další návrhy nebyly, 

proto starosta nechal o návrhu MUDr. Adama hlasovat. 

Hlasování : Pro    11, proti   0, zdržel se 1 

Usnesení č. 24) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na 

schodišťovou sedačku sl. TV, Ivančice formou finančního daru ve výši 100 000,- Kč a zároveň 

schvaluje příslušnou darovací smlouvu. Uzavření smlouvy bude po doložení souhlasných 

stanovisek příslušných úřadů. 

Hrazeno bude z rezervy zastupitelstva. 

 

14. 

Různé, informace 

 
Na dotaz MUDr. Adama, jak se projevují daňové výnosy plynoucí do města, odpověděl                                    

Ing. Peška, že v současné době je situace lepší, než se původně předpokládalo. Rozdíl oproti 

září loňského roku je o cca 3 mil. vyšší. Největší rozdíl je v DPH. 

Na další dotaz MUDr. Adama, jakým způsobem se vedení města staví k regulaci hazardu, 

odpověděl místostarosta Ing. Sládek, že město chystá určité kroky k jeho regulaci. 

Pan T se zeptal, zda město bude řešit situaci s pakováním v ulici U Parku v Alexovicích. Na 

jeho dotaz odpověděl místostarosta Sojka, že problém parkování byl řešen s odborníkem na 

dopravu. V současné době je navržena varianta stání při pravém okraji vozovky ve směru na 

Ivančice. Mělo by být osazeno dopravní značení a majitelé automobilů by měli povinnost stát 

pouze na jedné straně. Toto řešení je jediné, které bylo možné v současné době provést. Udělat 

stání na druhé straně nebylo možné, protože šíře odstavného pásu u betonového plotu nemá 

potřebné parametry. V žádném případě není možné parkovat tak jak v současné době na 
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chodníku. Pan T se ještě zeptal, v jakém časovém horizontu bude parkování upraveno. 

Místostarosta Sojka odpověděl, že v současné době je to navrženo do pasportu dopravního 

značení. Jakmile bude vše schváleno silničním správním úřadem, bude parkování umožněno. 

Rozhodně to bude minimálně 1,5 měsíce trvat. 

MUDr. Adam poukázal na stejný problém s parkováním v ulici Na Volvách, kde je v současné 

době parkování na obou stranách. Do ulice ne nedostanou hasiči ani jiné zásahové vozy. 

Místostarosta Ing. Sládek řekl, že tímto problémem se již dvakrát zabývala rada.  Situace je 

rovněž v řešení.  

Starosta doplnil, že podobně nešťastná je i ulice Pod Hájkem.                       

Dále vznesla obdobný dotaz i občanka, která dotaz směřovala k osazení značky Zákaz zastavení 

ze směru na sídliště v ulici Na Úvoze; stává se, že když se odbočuje z města Na Úvoz, 

nedodržují parkující osobní automobily vzdálenost 5 m od křižovatky. Takže když se vjíždí do 

ulice Na Úvoze, musí se dát přednost všem protijedoucím automobilům a auta zůstávají stát 

v křižovatce. Dotaz zněl, zda by nebylo možné umístit značku zákaz zastavení. Starosta navrhl 

vyfotit situaci, jakým způsobem auta stávají, a fotky poslat mailem. V současné době je 

zpracováván projekt na parkování na sídlišti s asi 85 parkovacími místy. Problém je v tom, že 

každý chce zaparkovat u domu, kde bydlí, a ne na parkovišti vzdáleném např. 200 m. Starosta 

ještě jednou navrhl situaci vyfotit a zároveň předat řešení problému městské policii s tím, aby 

začala parkující řidiče pokutovat. Pokud řidiči dostanou opakovaně pokutu, určitě si příště 

parkování v hranici křižovatky nedovolí. 

Ředitel městský lesů p. Lang  navrhl řešit stejný problém v ulici Rybářská. 

Pan H poděkoval za vybudování chodníku u Chemontu v Letkovicích. Poté se zeptal, zda by 

v ulici Dlouhé, kde všichni jezdí velice rychle, nebylo možné upravit rychlost. Starosta 

odpověděl, že úprava této ulice je plánovaná na příští rok. Projekt bude řešit jak chodníky tak i 

parkovací státní v ulici. Osadit však na ulici zpomalovací retardéry není vhodné řešení, protože 

při najetí na tyto pásy jsou dost těžké otřesy. Kromě toho retardér má ještě jednu nevýhodu, a 

to že slouží jako hráz při deštích a mohlo by se stát, že nažene vodu k okolním domům. 

Pan R řekl, že má informaci, která by se mohla týkat rekonstrukce kapličky v Letkovicích. 

Podle projektové dokumentace je navržena rekonstrukce omítek a náprava statiky. Zeptal se, 

zda by nebylo možné provést rekonstrukci rozsáhlejší v tom smyslu, že by se loď kaple, která 

nyní směřuje na Novou Ves, rozebrala a otočila se směrem do uličky. Tímto krokem by bylo 

možné využít většího prostoru, vstup do kapličky by byl bezpečnější a zároveň by byl 

bezpečnější i průjezd zatáčkou. Podle pana R by otázka financování mohla být řešena využitím 

dotačního titulu, který by mělo v roce 2016 vyhlásit Ministerstvo zemědělství. Tento program 

by se měl týkat rekonstrukce sakrálních staveb a kaplí. Místostarosta odpověděl, že vzhledem 

k tomu, že se jedná o historicky chráněnou památku, významný objekt, vyjádření ze strany 

památkářů k navržené rekonstrukci bude záporné. Památkový úřad podle jeho názoru nepovolí 

takový krok, kterým by došlo k otočení celé kapličky. Jedním z důvodů, proč se do dnešní doby 

kaplička neopravuje, je to, že památkáři dosud nevydali souhlasné stanovisko. Pan R ještě 

dodal, že svůj návrh předložil Ing. Skálové, která má na starosti památkovou péči, a jí se návrh 

líbil. Starosta doplnil, že tato památka má na starých fotografiích z roku 1930 základ v úrovni 

silnice, ale dnes je silnice asi o půl metru výše. Město navrhlo Správě a údržbě silnic (SÚS) 

instalaci svodidla, ale ani SÚS ani památkový úřad s tímto krokem nesouhlasí. Na kapli je 

v současné době zpracován projekt, finanční prostředky město na opravu rovněž vyčlenilo, 

kaplička se opraví a nelze vyloučit, že někdo do ní okamžitě nenajede a poboří ji; se svojí 

polohou má tato památka smůlu. Pan R odpověděl, že současný projekt stejně neřeší odvodnění 

a další práce, řeší pouze opravu pláště a statiky. Místostarosta Sojka řekl, že zkusí návrh 

projednat s Ing. Skálovou, zda by nebylo možné apelovat na vyšší místa. Tajemnice městského 

úřadu JUDr. Chládková, připomněla, že již minulosti se jednalo o tom, zda by nebylo možné 

posunout kapličku více do návsi, ale ten návrh neprošel, podobně neprošel ani návrh se 

svodidly. Nyní je předložen návrh jiný - že by se kaplička otočila. Nedá se slíbit víc než to, že 
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se zkusí dojednat, zda by tento návrh byl průchozí. Místostarosta Sojka požádal pana R, jestli 

má nějaké materiály, nechť je pošle tak, aby mohly být projednány s Ing. Skálovou. 

Paní N se zeptala, zda se počítá s kruhovým objezdem u Besedního domu.  

Odpověděl starosta p. Buček, že město v minulosti tento záměr mělo. Další informace doplnil 

místostarosta p. Sojka. Řekl, že jsou rozpracované plány, je vydáno územní rozhodnutí na 

křižovatku u Besedního domu. Na křižovatku U třech kohoutů se zatím nepodařilo získat. 

Velice nákladné jsou přeložky sítí. S Jihomoravským krajem není domluveno, zda bude ochoten 

výstavbu zafinancovat. Jedná se totiž o krajskou komunikaci a hlavně desítky milionů, které by 

vybudování kruhových objezdů stálo. 

 MUDr. Adam, člen krajského zastupitelstva, sdělil, že v návrhu rozpočtu Jihomoravského 

kraje tyto prostředky nejsou.  

Starosta Buček se zeptal, zda je v něm alespoň rekonstrukce ulice Na Brněnce. Na to MUDr. 

Adam odpověděl, že to neví, ale zjistí.  

Stejná odpověď byla i ohledně převedení hřiště u základní školy TGM do vlastnictví města.  

JUDr. Chládková se tázala MUDr. Adama jako poslance Parlamentu, zda jsou již nějaké nové 

informace o tom, odkdy by měly obce s rozšířenou působností vykonávat státní správu jako 

silniční správní úřad pro všechny druhy vozovek v jejich správních obvodech. Hovoří se o tom 

už tři roky a pokud by k tomu došlo, znamenalo by to pro úřad velký nárůst práce. MUDr. 

Adam odpověděl, že nic takového v jednání není. 

 

 

15. 

5. zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 12. října 2015                     

– rekapitulace: 

 
Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného                    

a pana Rostislava Štorka. 
 

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s rozšířením programu o bod 12. 
 

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s rozšířením programu o bod 13. 
 

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva. 
 

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 20. 
 

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015         

o užívání plakátovacích ploch v majetku města Ivančice. 
 

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1620/16 – 

orná o výměře 779 m2 v k.ú.Letkovice. 
 

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.641/154 – 

ost.plocha o výměře 5 m2 v k.ú.Budkovice podle geom.plánu č.350-33/2015. 
 

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku st.210               o 

výměře 21 m2 v k.ú.Letkovice. 
 

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku st.582 o 

výměře 44 m2 v k.ú.Němčice u Ivančic podle geom.plánu č.483-59/2015. 
 

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku st.81/1 o výměře 254 

m2, jehož součástí je dům č.p.215 v k.ú.Němčice u Ivančic za 1 500 000,- Kč do vlastnictví PL, 

bytem Žďár nad Sázavou. Zastupitelstvo ukládá odboru ISMaP předložit příštímu zasedání 
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zastupitelstva smlouvu s bankou o zřízení zástavního práva a o úhradě kupní ceny bankou na 

účet města.   
 

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p.č.22/2 – ost.plocha 

o výměře 18 m2 v k.ú.Budkovice za 150,- Kč/m2 do vlastnictví PS, bytem v Ivančicích. 
 

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p.č. 419/1 – zahrada 

o výměře 230 m2 v k.ú.Ivančice podle geom.plánu č.1788-94/2015 za 800,- Kč/m2 do 

vlastnictví LD, bytem v Ivančicích. 
 

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p.č.1620/36 – 

ost.plocha o výměře 75 m2 v k.ú.Letkovice podle geom.plánu č.420-13/2015 za 150,- Kč/m2 do 

podílového spoluvlastnictví JW (id. ½) a JW (id. ½), oba bytem v Ivančicích. 
 

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p.č. 2020/2 – 

ost.plocha o výměře 34 m2 v k.ú.Letkovice podle geom.plánu č.181-149/98 za 150,- Kč/m2 do 

vlastnictví Ing. LK, bytem v Ivančicích. 
 

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej části pozemku p.č.581/57 o 

výměře cca 24 m2 v k.ú.Ivančice za 2 410,- Kč/m2 LP, bytem v Ivančicích. 
 

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje kupní smlouvu, na základě které město 

nabývá do svého vlastnictví pozemky p.č.3130/7 – ost.plocha o výměře 166 m2,  p.č.3130/8 – 

ost.plocha o výměře 64 m2 a p.č.1088/31 – ost.plocha o výměře 2 m2 v k.ú.Ivančice dle 

geom.plánu č.1462-255/2012 od JM, bytem v Ivančicích a to za cenu     150,- Kč/m2. 
 

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje kupní smlouvu, na základě které město 

nabývá do svého vlastnictví pozemek p.č.588/5 – les o výměře 88 m2 v k.ú.Řeznovice od KB, 

bytem v Moravském Krumlově, od JJ, bytem v Ivančicích a od MV, bytem v Rosicích za cenu 

88,- Kč. 

 

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr bezúplatného nabytí pozemků 

p.č.395/25 – ost.plocha o výměře 258 m2, p.č.120/145 – orná o výměře 224 m2 a p.č.2383/35 – 

ost.plocha o výměře 25 m2 v k.ú.Budkovice od Státního pozemkového úřadu. 
 

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje darovací smlouvu, jejímž předmětem 

je darování pozemků p.č.900/43 – orná o výměře 507 m2, p.č.900/44 – orná o výměře 652 m2, 

p.č.900/45 – orná o výměře 442 m2, p.č.900/46 – orná o výměře 259 m2, p.č.900/47 – orná o 

výměře 268 m2 a p.č.915/7 – orná o výměře 54 m2 v k.ú.Ivančice podle geom.plánu č.1739-

400/2014 do vlastnictví Jihomoravského kraje, Brno, IČ 70888337. 
 

Usnesení č. 21) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

účelové dotace ve výši 140.000,- Kč z prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR – 

obnova funkčnosti zvonů ve věži kostela Nanebevzetí Panny Marie, na základě rozhodnutí 

Ministerstva kultury ČR, č. j. MK 48856/2015 OPP ze dne 26. 8. 2015, uzavřenou mezi Městem 

Ivančice jako poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností Ivančice (církev), 

zastoupenou Mgr. Pavlem Römerem, se sídlem Ivančice, Palackého nám. 9/21, 664  91 

Ivančice,  IČ: 494 60 072 jako příjemcem dotace. 
 

Usnesení č. 22) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje úpravu pojmenování ulic v Ivančicích, 

a to: Přejmenování ulice „Okružní“ (mezi ulicí „Mlýnská“ a ulicí „U Nové brány“) na ulici 

„Mlýnská“ (prodloužení ulice „Mlýnská“). 
 

Usnesení č. 23) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodloužení ulice „Boží Hora“. 
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Usnesení č. 24) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na 

schodišťovou sedačku sl. TV, Ivančice formou finančního daru ve výši 100 000,- Kč a zároveň 

schvaluje příslušnou darovací smlouvu. Uzavření smlouvy bude po doložení souhlasných 

stanovisek příslušných úřadů. 

Hrazeno bude z rezervy zastupitelstva. 

 

16. 

Závěr 

 
Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva ve 19.30 hodin. 

 

V Ivančicích dne 12. října 2015 

 

 

 

 

              Milan Buček       Jaroslav Sojka 

                  starosta                   místostarosta 

 

 

 

 

 

              Ing. Jan Blatný      Rostislav Štork 

     ověřovatel                                                                           ověřovatel 

 

 

 
Zapsala: Ing. Ivana Krejčová 

Příloha: č. 1) prezenční listina 

       2) tabulka OISMaP 


