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

z  5. schůze rady města konané dne 06.02.2019
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. Zpráva o kontrolách v roce 2018

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí „Zprávu o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2018
na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky".

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/79

2. Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků města Ivančice

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí „Zprávu o povedené inventarizaci majetku a závazků města
Ivančice ke dni 31. 12. 2018“ předloženou ústřední inventarizační komisí.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/80

3. Návrh zhotovení pamětní desky Václava Ignáce Dusíka

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje návrh podoby pamětní desky Václava Ignáce Dusíka.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/81

II. Návrh usnesení:
RM ukládá odboru investic správy majetku a právnímu provést úkony vedoucí ke
zhotovení pamětní desky.
Ohledně umístění pamětní desky bude jednáno mezi radou a Komisí pro regeneraci
památkové zóny. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/82
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4. Výpůjčka stolů - Orelský ples

Návrh usnesení:
RM schvaluje výpůjčku 25 ks stolů Jednotě Orel Ivančice na Orelský ples, který se
koná dne 2. 3. 2019.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/83

5. Společná organizace zdravotně postižených Oslavany - žádost o finanční příspěvek

Návrh usnesení:
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Společné organizaci zdravotně
postižených Oslavany, z.s., IČO 26630141, ve výši 5 000 Kč.
Hrazeno bude z prostředků Programu pro poskytování dotací nebo návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2019 - Dílčí program Kultura,
péče o památky a spolková činnost.
Současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/84

6. GJB Ivančice - žádost o finanční podporu na uspořádání republikového finále středních
škol v házené

Návrh usnesení:
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Gymnáziu Jana Blahoslava Ivančice,
příspěvková organizace, Lány 859/2, 664 91 Ivančice, IČO 66596769, na republikové
finále středních škol v házené, které se uskuteční ve dnech 16.-17.04.2019, ve výši
20 000,- Kč.
Hrazeno bude z prostředků Programu pro poskytování dotací nebo návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2019 - Dílčí program Kultura,
péče o památky a spolková činnost.
Bude hrazeno z rezervy na sport a ostatní sdružení. Současně schvaluje příslušnou
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/85

7. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2738322667

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2738322667 uzavřené s UNIQA
pojišťovnou, Evropská 136, IČO 49240480,  týkající se jen úpravy počtu veřejných
internetových terminálů VARIO.
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Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/86

8. Pojištění nákladního přívěsu VEZEKO u České pojišťovny

Návrh usnesení:

RM schvaluje podsmlouvu č.: 41800922–04 k pojistné smlouvě 18619454-11 u Česká
pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO
45272956, na pojištění nákladního přívěsu VEZEKO,  za roční pojistné ve výši 1 812
Kč. Pojištění se týká odpovědnosti z provozu, havarijního pojištění, pojištění stroje a
asistence. Hrazeno bude z rozpočtu OPF.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/87

9. Pojištění automobilu Škoda Fabia

Návrh usnesení:
RM schvaluje podsmlouvu č.: 41802915–53 k pojistné smlouvě 18619454-11 u České
pojišťovny a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO
45272956, na pojištění osobního automobilu Škoda Fabia, reg. značka 1BY0705, za
roční pojistné ve výši 7 205 Kč. Pojištění se týká odpovědnosti z provozu, havarijního
pojištění, pojištění všech skel, asistence a úrazu.
Hrazeno bude z rozpočtu OPF.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/88

10. Schválení rozpočtu sociálního fondu

Návrh usnesení:
RM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2019 dle podkladu předloženého Ing.
Peškou.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/89
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11. Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas
s umístěním distribučního zařízení, dotč. parc. 3112/2 a 922/4 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas
s umístěním distribučního zařízení, (dotč. parc. 3112/2 a 922/4 v k. ú. Ivančice),
budoucí oprávněný E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, IČO 28085400, za
podmínek stanovených ve vyjádření č. j.: OISMaP 023/2019 ze dne 17. 1. 2019.
Realizace přípojky musí být provedena před vlastní výstavbou sportovní haly.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/90

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

Návrh usnesení:

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

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/91

13. Žádost o souhlas s projektovou dokumentací RD realizující se na pozemku p. č. 2886,
jiná plocha (ost. plocha) v k. ú. Kounické Předměstí, dotčený pozemek (v majetku
města Ivančice) p. č. 2769/5, k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM souhlasí s projektovou dokumentací RD na p.č. 2886, k. ú. Kounické Předměstí,
jako majitel sousedního pozemku p. č. 2769, ostatní komunikace (ostatní plocha),
v k. ú. Kounické Předměstí, za podmínek stanovených ve vyjádření č. j.: OISMaP –
068/2019 ze dne 30. 1. 2019.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/92

14. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci vodovodní přípojky pro dům č. ev. ..
v k. ú. Hrubšice, dotčené pozemky ve vlastnictví města Ivančice: pozemek p. č. 460/6,
ostatní plocha, ost. komunikace a pozemek p. č.427/11, ostatní plocha, ost. komunikace,
oba v k. ú. Hrubšice
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Návrh usnesení:
RM souhlasí s projektovou dokumentací vodovodní přípojky pro dům č. ev. .., v k. ú.
Hrubšice, za podmínek stanovených ve vyjádření dle č.j.: OISMaP – 071/2019 ze dne
1. 2. 2019.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/93

15. Žádost o přístup přes městské pozemky, a to pozemek p. č. 438, ost. plocha (neplodná
půda) a pozemek p. č. 437/30, ost. plocha (manipulační plocha), oba v k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu. RM požaduje upřesnění žádosti, zda se jedná pouze
o průchod přes městské pozemky p. č. 438  a p. č. 437/30, oba v k. ú. Hrubšice; pokud
žadatelka žádá i o možnost příjezdu přes městské pozemky, je třeba doložit stanovisko
Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice z důvodu vedení vodovodu v dotčeném
pozemku.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/94

16. Žádost o potvrzení "Čestného prohlášení o vlastnictví pozemku a udělení souhlasu
s provedením opatření"

Návrh usnesení:
RM schvaluje Čestné prohlášení o vlastnictví pozemků níže uvedených a uděluje ..,
bytem Ivančice, .., souhlas s provedením opatření na ochranářské práce na podporu
rostlin uvedených na Červeném seznamu, a to na pozemcích:
p. č. 1620/1, ostatní plocha (neplodná půda), k. ú. Letkovice u Ivančic
pastva→ 1,1 ha, výřez→ 0,1 ha
p. č. 2051/20, ostatní plocha (neplodná půda), p. č. 2051/19, ostatní plocha (neplodná
půda), oba k. ú. Budkovice u Ivančic
pastva → 0,56 ha, sečení křovinořezem a odstranění biomasy → 0,06 ha (na výše
uvedených dvou lokalitách)

p. č. 2787/8, lesní pozemek, p. č. 2788/14, ostatní plocha (neplodná půda), p. č.
2788/15, ostatní plocha (neplodná půda), p. č. 2787/7, lesní pozemek, všechny v k. ú.
Ivančice
kosení a odstranění travní biomasy→ 0,4 ha

p. č. 2782/5, ostatní plocha (neplodná půda), p. č. 3025/17, orná půda, oba k. ú.
Ivančice
jednorázové prosečení a odstranění biomasy→ 0,11 ha

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/95

17. Záměr nabytí pozemku p. č. 657/6, neplodná půda (ostatní plocha) o výměře 26 m2,
k. ú. Řeznovice

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí pozemku p. č. 657/6,
neplodná půda (ostatní plocha) o výměře 26 m2, k. ú. Řeznovice.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/96

18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Penzion pro důchodce

Návrh usnesení:
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „praní prádla pro
Pečovatelskou službu Ivančice“ s příspěvkovou organizací Penzion pro důchodce
Ivančice, IČO 65268741, se sídlem: Na Úvoze 1425/5, 664 91 Ivančice, spočívající ve
změně cenových podmínek podle ceníku účinného od 1. 3. 2019. Hrazeno bude ze
schváleného rozpočtu pečovatelské služby.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/97

19. Záměr prodeje pozemku p. č. 528/1 -  k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 528/1, orná
půda, o výměře 445 m2 v k. ú. Ivančice.

Hlasování:
Pro: 0         Proti: 3         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení nebylo přijato

20. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 1954/1,
lesní pozemek, o výměře 894 m2, k. ú. Budkovice.

Hlasování:
Pro: 0         Proti: 3         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení nebylo přijato
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21. Cena pozemků p. č. st. 278/14 a p. č. st. 320/1, k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání návrhu doporučit zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 8
ze dne 17. 9. 2018, ohledně koupě id. 1/6 pozemků p. č. 3130/35 a  p. č. 3167/9 v k. ú.
Ivančice, z důvodu ceny. Starosta města bude jednat s ostatními spoluvlastníky
pozemků; poté bude bod znovu předložen radě města.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/98

22. Nájemní smlouva č. 62/18, o nájmu části pozemku p. č. 2805, k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu ohledně uzavření Nájemní smlouvy č. 62/18 mezi
SŽDC, státní organizace, IČO 709 94 234,  jako pronajímatelem, a městem Ivančice
jako nájemcem, o nájmu částí pozemku p. č. 2805, k. ú. Kounické Předměstí,
oddělených GP č. 1258-3191/2016. Bod bude projednán po doplnění aktualizovaného
textu nájemní smlouvy.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/99

23. Výpůjčka části objektu č. p. 72 v Budkovicích

Návrh usnesení:
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce, uzavřenou mezi městem Ivančice jako půjčitelem
a Společností Budkovice - sdružením firem IDPS s. r. o., COLAS CZ, a. s. a POHL,
a. s., jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části objektu č. p. 72
v Budkovicích, ve kterém bude mít vypůjčitel kancelář pro stavbyvedoucího po dobu
výstavby kanalizace v Budkovicích.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/100

24. Plná moc

Návrh usnesení:
RM uděluje plnou moc společnosti QIM Atelier, s. r. o., se sídlem Botanická 19,
602 00  Brno, IČO 292 12 065,  k zastupování města v územním řízení a vydání
stavebního povolení k akci „Nájezd do lokality Horní Pancíře".

Hlasování:
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Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/101

25. Souhlas s umístěním napáječek pro zvěř

Návrh usnesení:
RM souhlasí s umístěním napáječek pro divokou zvěř dle nákresu uvedeného v žádosti
Mysliveckého spolku Ivančice, a to na pozemcích p.č. 2109/4, p.č. 2121/137, p.č.
790/12, p.č. 2400/33 – vše v k.ú. Ivančice, a na pozemcích p.č. 750/26, p.č. 2759/8,
p.č. 1145/4, p.č. 1841/1, p.č. 2298, p.č. 680/1, p.č. 1490/2 – vše v k.ú. Kounické
Předměstí.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/102

26. Povolení vjezdu vozidlem k vodní elektrárně na Réně z důvodu rybolovu - osoba
zdravotně postižená

Návrh usnesení:
RM souhlasí s povolením vjezdu k malé vodní elektrárně Na Réně  motorovým
vozidlem panu .., z důvodu zdravotního postižení, za účelem možnosti rybolovu, dle
předložené situace.

Hlasování:
Pro: 0         Proti: 3         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení nebylo přijato

27. Vyjádření k žádosti o provedení stavby - Revitalizace  bytového domu v Ivančicích, ul.
Sportovní 848/5, 849/7, 664 91  Ivančice, parc. č. st. 912, 913, k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM souhlasí s provedením stavby – „Revitalizace  bytového domu v Ivančicích, ul.
Sportovní 848/5, 849/7, 664 91 Ivančice, parc. č. st. 912, 913, k. ú. Ivančice“, za
podmínek stanovených ve vyjádření č.j.: OISMaP – 066/2019 ze dne 30. 1. 2019.
Žadatel je povinen přizvat k předání staveniště před zahájením akce a po jejím
ukončení zaměstnankyni Technických služeb města Ivančice - péče o zeleň - Ing.
Marii Navrátilovou z důvodu kontroly dodržování podmínek dotace poskytnuté na
revitalizaci zeleně.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/103
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28. Novostavba RD na pozemku p. č. 1088/6, k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p. č. 1088/6, k. ú. Ivančice; za
podmínek stanovených ve vyjádření č.j.: OISMaP - 072/2019 ze dne 4. 2. 2019.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/104

29. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Návrh usnesení:
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Ivančice jako budoucím povinným a společností GasNet, s. r. o., jako
budoucím oprávněným, spočívající v právu zřídit a provozovat na budoucím
služebném pozemku p.č. 940/31 a 940/46, k.ú. Ivančice, plynárenské zařízení a právu
vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/5/105


