
1

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

z  2. mimořádné schůze rady města konané dne 14.01.2019
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. Prodej a vyklizení pozemku

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí informace právního oddělení ohledně pozemku p.č. 2595/30 v k.ú.
Kounické Předměstí a vzhledem k tomu, že postup podle bodu 1) uvedeného v návrhu
právního oddělení z důvodu na straně nájemce nelze realizovat, rada souhlasí
s navrženými postupovými kroky uvedenými v bodu 2) návrhu právního oddělení;
v případě nesouhlasu vlastníka pozemku s navrženým řešením je rada srozuměna
s postupem dle bodu 3) návrhu právního oddělení.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0               Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/2/19

2. Smlouva o výpůjčce

Návrh usnesení:
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. 395/10, o výměře 324 m2, k. ú.
Alexovice, smlouva na dobu určitou 2 roky, pro pořádání výstav drobného zvířectva,
organizovaných Českým svazem chovatelů, z. s., ZO Ivančice, IČO 49461915.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0               Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/2/20

3. Schválení návrhu trasy a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene

Návrh usnesení:
RM schvaluje návrh trasy a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s E.ON DISTRIBUCE, a. s., IČO 28085400, na akci "Ivančice, Mřenková,
…, přípojka NN" v k. ú. Ivančice.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0               Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/2/21
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4. Záměr pachtu části pozemků p. č. 2646/3, k. ú. Kounické Předměstí a p. č. 641/74, k. ú.
Budkovice

Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr pachtu částí pozemků parcelního čísla 2646/3, trvalý travní
porost v k.ú. Kounické Předměstí (cca 2200 m2) a parcelního čísla 641/74, neplodná
půda (ostatní plocha) v k.ú. Budkovice (cca 1100 m2).

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0               Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/2/22

5. Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4 na adrese Chřestová
1018/41, Ivančice, nájemkyně …, kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 1. 2020.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0               Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/2/23

6. Souhlas s návrhem trasy DS a přípojek EO.N pro RD lokalita Brněnka

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu - návrh distribuční trasy elektro a s přípojkami pro
rodinné domy pro připravovanou zástavbu v lokalitě mezi ulicemi Třešňová a Břízová
za podmínek stanovených pod č.j. OISMaP - 007/2019 ze dne 9. 1. 2019.
Na jednání příští rady bude přizván investiční technik Ing. Janíček k podání vysvětlení
zejména ohledně městem požadované možnosti realizovat vše "protlakem".

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0               Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/2/24
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7. Vybavení prostor knihovny Budkovice nábytkem

Návrh usnesení:
RM schvaluje nákup a montáž nábytku a vybavení prostor pobočkové knihovny
v Budkovicích od firmy Ceiba s.r.o., Brandýs nad Labem, IČO 25609033, za cenu
195 085 Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rozpočtu městské knihovny pro r. 2019. Poptány
byly 3 firmy, podána byla jedna vyhovující nabídka.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0               Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/2/25


