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M Ě S T O    I V A N Č I C E
V ý p i s

z  1. schůze rady města konané dne 09.01.2019
Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů)
a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.

1. Veřejná finanční podpora a smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2019

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory žadatelům tak, jak je dále uvedeno
v tabulce, a schvaluje příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

z rezervy na sport a ostatní organizace

Žadatel Účel Schválená
výše
podpory
v Kč

Občanské sdružení
Hrubšice

pořádání kulturních a
společenských akcí
v Hrubšicích, tradiční
Ostatky, Den dětí, Strašidelný
zámek, Živý betlém  na
náměstí v Ivančicích

40 000,00

…, Ivančice setkání zaměstnanců
Nemocnice Ivančice a
Zdravotnické záchranné
služby v Ivančicích

5 000,00

Svaz neslyšících a
nedoslýchavých v ČR,
Zastávka u Brna

rekondiční rehabilitace
zdravotně postižených osob
s výukou odezírání

 5 000,00

Střední škola dopravy,
obchodu a služeb
Moravský Krumlov

sportovní den 20 000,00

Moravský rybářský svaz,
MO Ivančice

výchova mládeže k ochraně
životního prostředí a
prevence proti patologickým
jevům

15 000,00

Seniorský pěvecký sbor
Bádule

pěvecká vystoupení 30 000,00

Pěvecký sbor Blahoslava
Hajnce

celoroční umělecká činnost
pěveckého sboru

20 000,00

Český zahrádkářský svaz
Chryzantéma

ivančická výstava chryzantém   8 000,00

SDH Němčice spolková činnost a
volnočasové aktivity na rok
2019

25 000,00

Atletický klub Ivančice atletické závody pro mládež a
dospělé

20 000,00

Sportovní klub Řeznovice na pořádání sportovních a
kulturních akcí a na činnost
sportovních oddílů

25 000,00



2

KK Réna Ivančice provoz a vylepšení
sportoviště, na účast
v soutěžích

50 000,00

VC QoK Ivančice činnost volejbalového oddílu
žen

10 000,00

AC Moravský Krumlov 8. ročník Zajícova liga 2018
– 3. kolo

20 000,00

Cycles Perfecta Ivančice závody na kolech 25 000,00
Občanské sdružení
Budkovice

příprava a organizace akcí pro
občany

20 000,00

Myslivecký spolek
Ivančice-Letkovice

zazvěřování honitby 20 000,00

Senior klub Ivančice schůze, přednášky, zájezdy 50 000,00
Český svaz včelařů, ZO
Ivančice

zájmové včelaření, starost
o zdraví včel

20 000,00

…, Řeznovice kulturní a společenské akce
v Řeznovicích

20 000,00

Sbor dobrovolných hasičů
Čech, Moravy a Slezska

celoroční provoz, výchova a
výcvik mládeže v požárním
sportu - Ivančice

20 000,00

Sdružení hasičů Čech
Moravy a Slezska  - okrsek
č. 4 Dolní Kounice

soutěž mladých hasičů   4 000,00

Český svaz chovatelů
Ivančice

pořádání výstav domácích
zvířat

50 000,00

Sbor Jednoty bratrské
v Ivančicích

rozvoj „Nové Zahrady, místa
pro všechny generace“

20 000,00

Sbor Jednoty bratrské
v Ivančicích

naplňování lidských potřeb
v Nemocnici Ivančice

30 000,00

Klub českých turistů
Ivančice

podpora akcí pořádaných
klubem českých turistů

20 000,00

Junák – český skaut
středisko  Ivančice, z. s.

rekonstrukce stropu skladu
lodí a nástavba nad sociálním
zařízením

50 000,00

…, Ivančice freestyle BMX a MTB na
svatováclavských trzích

35 000,00

Dělnická tělovýchovná
jednota Ivančice, z.s.,
Moravský Krumlov

kondiční cvičení dětí,
hokejové mužstvo, hokejová
liga Brněnská liga

10 000,00

Český svaz bojovníků za
svobodu

přednášková činnost, zájezdy
pro studenty ivančických škol

30 000,00

…, Řeznovice rozvoj volejbalu
v Řeznovicích

  5 000,00

Okrašlovací spolek
Ivančice

zemědělská údržba
Stromokruhu Evropy, nové
infotabule,

10 000,00

…, Letkovice den plný her pro děti
s večerní zábavou pro dospělé

  10 000,00

Myslivecký spolek
Ivančice

zakoupení bažantí zvěře a
nákup krmení

20 000,00

…, Ivančice IV. ivančický amatérský
koloběh 2019

5 000,00
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i-Kompas Hrubšice administrativní zázemí pro
činnost spolku

10 000,00

TJ Sokol Budkovice na činnost oddílu 30 000,00
Nová zahrada Ivančice,
z. s.

dílna pro mladé řemeslníky 10 000,00

O děti postaráno, z. s.
Rapotice

Restaurant Day Ivančicko
2018

5 000,00

Měsíční houpačka, spolek
Lesní školka Za Humny,
Ivančice

podpora činnosti mateřské
školy

20 000,00

Linka Bezpečí, Praha -
Bohnice

linka bezpečí pro děti a
mládež z Ivančic

15 000,00

Český zahrádkářský svaz,
ZO ČZS č. 3 Réna
Ivančice

na činnost 10 000,00

Gymnázium J. Blahoslava
Ivančice

na oslavy 100. výročí
založení gymnázia

50 000,00

Sbor dobrovolných hasičů
Čech, Moravy a Slezska

oslavy 140. výročí založení
SDH, prezentace v Památníku
A. Muchy, Ivančice

5 000,00

TJ Sokol Budkovice realizace kulturních a
sportovních akcí pro děti

10 000,00

Rock String, z. s., Ivančice podpora volnočasových
aktivit dětí a mládeže

20 000,00

…, Ivančice - Letkovice  "Letkovské hody" 30 000,00
Sportovní klub neslyšících
Brno, z. s.,
Brno

příspěvek na mezinárodní
turnaj neslyšících ve
volejbalu v Japonsku

6 000,00

…, Ivančice - Řeznovice na pořádání sportovní akce
Řeznovická 11

10 000,00

z rozpočtu odboru sociálních věcí

Dotyk II, o.p.s., Vysoké
Popovice

zajištění sociální služby rané
péče v roce 2019 11 101,00

z rezervy rady 2019

Hospic sv. Alžběty o.p.s.,
Brno

péče pro nevyléčitelně
nemocné pacienty 50 000,00

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/1/1



4

II. Návrh usnesení:
RM  odkládá rozhodnutí o poskytnutí veřejné finanční podpory z rezervy na sport a
ostatní organizace žadatelům uvedeným v tabulce:

Žadatel Účel Schválená výše podpory
v Kč

Občanské sdružení
Phoenix, Ivančice -
Němčice

„Rozmarýnové hody“

odloženo do doby než bude
vyjasněno, který subjekt
bude pořadatelem akce
"Rozmarýnové hody"

Sbor dobrovolných
hasičů Němčice „Rozmarýnové hody“

odloženo do doby než bude
vyjasněno, který subjekt
bude pořadatelem akce
"Rozmarýnové hody"

Cat Planet, z. s.
Ivančice

vybavení karantény a
pobytových prostor
zvířat

odloženo

AZYL Jiřina
Skoumalová,
z. s., Ústup

pronájem prostor pro
toulavé kočky
v Ivančicích a okolí

odloženo

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/1/2

III. Návrh usnesení:
RM neschvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rezervy na sport a ostatní
organizace žadatelům uvedeným v tabulce:

Žadatel Účel Důvod neschválení

Fafa net, z. s.,
Ivančice

rozšíření internetové sítě
pro stávající a nové členy
spolku

nesplňuje hodnotící kritéria
Programu pro poskytování
dotací nebo návratných
finančních výpomocí
z rozpočtu města Ivančice pro
rok 2019 (zejména bod a) a d)
čl. 9)

..., Praha
oprava parteru domu a
kamenných prvků v domě
na Palackého náměstí

objekt je využíván pro
komerční účely

SOS dětské
vesničky, z.a.,
Praha

sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi
– SAS Kompas

sociální služba SAS pro rodiny
s dětmi nebude kofinancovaná
městem Ivančice, poněvadž je
zařazena v Individuálním
projektu JmK  a náklady jsou
hrazeny z tohoto projektu
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Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/1/3

2. Penzion pro důchodce Ivančice - upravený odpisový plán na rok 2019

Návrh usnesení:
RM schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, § 31 písm. a.)  návrh upraveného odpisového plánu příspěvkové
organizace Penzion pro důchodce Ivančice pro rok 2019.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/1/4

3. ZŠ V. Menšíka Ivančice - navýšení kapacity v základní škole

I. Návrh usnesení:
RM souhlasí s navýšením kapacity počtu žáků v základní škole z 370 na 390
u příspěvkové organizace Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-
venkov, a to od 1. 9. 2019.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/1/5

II. Návrh usnesení:
RM uděluje souhlas k podání žádosti o provedení změny zápisu v rejstříku škol a
školských zařízení ke dni 1. 9. 2019 u příspěvkové organizace Základní škola
Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov. Důvodem změny zápisu je navýšení
kapacity dětí v základní škole u Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres
Brno-venkov,  a to ze 370 na 390 žáků.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/1/6
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4. Zápis č. 2 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny

I. Návrh usnesení:
RM bere na vědomí zápis č. 2 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny,
konaného dne 12. 12. 2018.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/1/7

II. Návrh usnesení:
RM pověřuje Mgr. Aleše Turečka administrací dalších zápisů Komise pro regeneraci
památkové zóny pro jednání rady, včetně opatřování stanovisek, informací a odpovědí
příslušných odborů  MěÚ Ivančice k návrhům uvedeným v zápisech komise, a
předkládáním zápisů do jednání rady s těmito stanovisky a informacemi.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/1/8

III. Návrh usnesení:
RM ukládá
- vedoucímu odboru investic, správy majetku a právního předložit do příští rady
informaci, kdo je vlastníkem "Červeného kříže", jaké je stanovisko projektanta a
orgánu památkové péče k záměru přesunout kříž u železničního přejezdu k Oslavanům
na Palackého náměstí ke kostelu,
- paní Dittrichové a Mgr. Kubíkové předložit do příští rady informaci, v jakém stádiu
je realizace záměru přemístění pamětních desek padlých v Alexovicích před objektem
Lanatexu do prostoru před kapličkou a umístění balvanu s replikou znaku ČR se lvem
z roku 1928 (včetně stanovisek příslušných orgánů),
- vedoucímu odboru regionálního rozvoje předložit do příští rady informaci ohledně
zbourání domu na p.č. st. 410, k.ú. Ivančice, a ohledně opravy výklenkové kapličky
Pána Krista na rohu ulic Kounická a Jana Fibicha.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/1/9

5. Záměr nabytí pozemku p. č. 482/15, k. ú. Ivančice, dle GP 2059-1146/2018

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemku p. č. 482/15, ostatní
plocha (manipulační plocha), o výměře cca 31 m², k. ú. Ivančice, dle GP 2059-
1146/2018.
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Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/1/10

6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 666/25, k. ú. Řeznovice

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 666/25,
o výměře cca 140 m2, k. ú. Řeznovice.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/1/11

7. Parkovací místo

I. Návrh usnesení:
RM souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na konkrétní RZ v ul. Jana
Schwarze.

Hlasování:
Pro: 0         Proti: 4         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1

Usnesení nebylo přijato

II. Návrh usnesení:
RM konstatuje , že zřízení obecného vyhrazeného parkovacího místa pro tělesně
postižené není v daném místě prostorově možné.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/1/12

8. Žádost o souhlas s napojením komunikace

Návrh usnesení:
RM souhlasí s napojením nové komunikace na komunikaci ul. Lipová, p. č. 940/46,
k. ú. Ivančice.

Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/1/13
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9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2026/12 - k. ú. Letkovice

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2026/12
v k. ú. Letkovice, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 54 m².

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/1/14

10. Plná moc - stavební povolení pro stavbu: Stavební úpravy náměstí v Letkovicích

Návrh usnesení:
RM schvaluje plnou moc pro APC SILNICE s.r.o., IČO 60705981, se sídlem: Jana
Babáka 2733/11, 612 00 Brno, k zastupování města Ivančice ve věci stavebního
povolení pro stavbu: Stavební úpravy náměstí v Letkovicích - k právním jednáním a
všem souvisejícím úkonům, včetně doručování.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato

Číslo usnesení: RM/2019/1/15

11. Výpůjčka služebního vozidla BOL 4577 - KIC - Regiontour 2019

Návrh usnesení:
RM schvaluje výpůjčku osobního automobilu Škoda Octavia, SPZ BOL 4577,
příspěvkové organizaci Kulturní a informační centrum Ivančice ve dnech 16. – 20. 1.
2019 za účelem prezentace města na veletrhu Regiontour 2019.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/1/16
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12. Školní jídelna Ivančice - odměna ředitelce organizace

Návrh usnesení:
RM schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelna Ivančice za
zajištění akce "Rekonstrukce varného systému školní jídelny" dle předloženého
návrhu.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/1/17

13. Služební cesta zástupců města dne 15. 1. 2019 do Paříže

Návrh usnesení:
RM schvaluje zahraniční služební cestu dne 15. 1. 2019 na jednání s panem J. M. a
ředitelem Lucemburského muzea v Paříži pro účel rekonstrukce expozice obrazů
Alfonse Muchy v Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích; doprava letecky, hrazeno
bude z rezervy rady; zástupci města - starosta M. Buček, místostarosta Ing. Sládek,
členka rady paní R. Horáková, člen rady Mgr. Tureček, ředitelka Kulturního a
informačního centra Ivančice Bc. Černá a … (tlumočník).

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/1/18


