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

ze 4. mimořádné schůze rady města konané dne 30.01.2019
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. Záměr likvidace odpadů ve spolupráci s městem Moravský Krumlov

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí informace o návrhu města Moravský Krumlov na společný postup
ohledně likvidace komunálního odpadu. Starosta M. Buček a místostarosta Ing. Sládek
budou jednat se stávající svozovou firmou a dalšími subjekty o opatřeních k dosažení
úspor v této oblasti.
O návrhu města Moravský Krumlov budou informování členové zastupitelstva.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/4/64

2. Pověření k podání žádosti o příspěvek na rok 2019 a k vypořádání  příspěvku na výkon
sociální práce za rok 2018

Návrh usnesení:
RM schvaluje pověření Ing. O. Prokopové, vedoucí odboru sociálních věcí, k podání
žádosti o příspěvek na výkon sociální práce formou dotace ze státního rozpočtu pro rok
2019 prostřednictvím OK systému a současně schvaluje pověření Ing. O. Prokopové
k podání vypořádání tohoto příspěvku v OK systému za rok uplynulý.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/4/65

3. Návrh na vyřazení zpracované dokumentace kanalizace akce Generel - stoková síť
z majetku města Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje vyřazení kanalizační dokumentace akce Generel - stoková síť z roku 2004
z majetku města Ivančice, neboť již pozbyla významu a je již pro další využití
nepoužitelná.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/4/66
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4. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 2013/05 o poskytování konektivity do sítě Internet

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 2013/05 o poskytování konektivity do sítě
Internet, kterým se navyšuje rychlost připojení a upravuje výše měsíční platby; hrazeno
bude z provozní rezervy.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/4/67

5. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - žádost o finanční příspěvek

Návrh usnesení:
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Svazu postižených civilizačními
chorobami v ČR, z. s., Velkopavlovická 1,  628 00 Brno, IČO 3168328, ve výši Kč .......

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

Usnesení nebylo přijato

6. Domov pro seniory Nezdenice - žádost o finanční příspěvek

Návrh usnesení:
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Domovu pro seniory Nezdenice,
Nezdenice 233, PSČ 687 32, IČO 00092096, ve výši Kč ........

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

Usnesení nebylo přijato

7. HK Ivančice - žádost o finanční podporu

Návrh usnesení:
RM tento bod vyřadila z programu jednání.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/4/68

8. Zábor veřejného prostranství – staré sídliště

I. Návrh usnesení:
RM ruší usnesení č. RM/2019/3/43 ze dne 23.1.2019, a to v návaznosti na následné
doplňující informace.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0                  Nepřítomno: 0
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/4/69

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 570/14, ostatní plocha
(ostatní komunikace) v k. ú. Ivančice před přední a zadní částí bytového domu - Okružní
18, 20, 22 za účelem umístění lešení pro opravu fasády bytového domu, umístění
stavebního dvoru v boční části bytového domu a souhlas s vjezdem stavební techniky nad
3,5 t v období 1. 4. - 31. 5. 2019 podle vyjádření investičního technika, č.j.: OISMaP –
012/2019 ze dne 10. 1. 2019 a za poplatek 7 750,- Kč. RM upozorňuje na nutnost dodržet
podmínky dotace poskytnuté na revitalizaci zeleně v daném místě a na odpovědnost za
případnou škodu, pokud by zásahem do revitalizované zeleně došlo k porušení podmínek
dotace s dopady ke škodě města.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/4/70

9. Žádost o souhlas s umístěním stavby přípojky kanalizace na pozemcích města

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání žádosti o souhlas s umístěním kanalizační přípojky do nové
komunikace v ulici Široká na p. č. KN 3167/6. RM požaduje, aby žadatel předložil podrobné
řešení zásahu do konstrukce vozovky a doložil, že projektovou dokumentaci přípojky má
projednanou se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/4/71

10. Žádost o povolení připojení nemovitosti na pozemku p. č. 2579/21, k. ú. Kounické
Předměstí, na komunikaci p.č. 2769/46

Návrh usnesení:
RM souhlasí s připojením nemovitosti, která se nachází na pozemku p. č. 2579/21, k. ú.
Kounické Předměstí, na komunikaci, a to krajskou silnici č. II/152, která se nachází na
pozemku p.č. 2769/46, k.ú. Kounické Předměstí,  jenž je ve vlastnictví města Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/4/72

11. Žádost o souhlas s návrhem trasy a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro
firmu Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)

Návrh usnesení:
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RM souhlasí s návrhem trasy a schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti pro firmu Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), zatížený pozemek
p.č. 570/1, k.ú. Ivančice (ul. Okružní).

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/4/73

12. Smlouva o zřízení služebnosti pro firmu Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(CETIN)

Návrh usnesení:

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti s firmou Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. (CETIN); zatížený pozemek p.č. 253/1, k.ú. Hrubšice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/4/74

13. Veřejná zakázka "Rekonstrukce poškozené konstrukce mostku přes mlýnský náhon na ul.
Chřestová v Ivančicích" - schválení výzvy včetně příloh

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu
výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce poškozené konstrukce mostku přes mlýnský náhon ul. Chřestová
v Ivančicích“.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/4/75

14. Veřejná zakázka "Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice - dodávka vybavení a konektivita"
- přidělení zakázky část 2 a 3, zrušení část 1

Návrh usnesení:
RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Zvýšení kvality výuky ZŠ
Řeznovice - dodávka vybavení a konektivita - část č. 2 a 3“ firmě Ing. Zbyněk Aldorf,
Ph.D., 664 12 Oslavany, IČO 70495076, to část č. 2 - Výpočetní technika s cenou bez
DPH 600 880,- Kč a část č. 3 - Konektivita s cenou bez DPH 268 250,- Kč. RM schvaluje
smlouvy o dílo s touto firmou.



5

Pro dílčí část č. 1 - Nábytek a pracovní pomůcky nebyla v rámci tohoto zadávacího řízení
podána žádná nabídka, z tohoto důvodu se dílčí část č. 1 ruší a zadávací řízení se bude
opakovat.

Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

Podány byly do části č. 2 celkem 2 nabídky a do části č. 3 celkem 2 nabídky.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/4/76

15. Veřejná zakázka "Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice - dodávka nábytku a pracovních
pomůcek" - schválení výzvy včetně příloh (opakované zadávací řízení)

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu
výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu „Zvýšení kvality
výuky ZŠ Řeznovice – dodávka nábytku a pracovních pomůcek“. Jedná se o opakované
zadávací řízení.
Hrazeno bude z dotace IROP a z rozpočtu OISMaP na rok 2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/4/77

16. Veřejná zakázka "Oranžové hřiště - MŠ Němčice v Ivančicích" - schválení výzvy včetně
příloh

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu
výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem
„Oranžové hřiště - MŠ Němčice v Ivančicích“.

Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019 a příspěvku Nadace ČEZ.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/4/78


