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

z  28. schůze rady města konané dne 11.09.2019

ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (zákon o zpracování osobních údajů)
a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.

1. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru - ZŠ a MŠ Ivančice-
Němčice
Návrh usnesení:

RM uděluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů předchozí souhlas k přijetí peněžního daru
v rámci projektu „Obědy pro děti“ Základní škole a mateřské škole, Ivančice-Němčice,
okres Brno-venkov, ve výši 10 000,- Kč pro dva žáky od obecně prospěšné společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509.
(V roce 2019 se jedná o částku 4 700,- Kč a v roce 2020 se jedná o částku 5 300,- Kč).

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/675

2. Dodatek č. 1 se Smlouvě o dílo - Rekonstrukce čestného hrobu Mjr. Nováka

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce čestného hrobu mjr. Nováka
s označením A 1 na veřejném pohřebišti v Ivančicích – II. etapa" se zhotovitelem
Martinem Růžičkou, IČO 45611785, se sídlem ..Omice. Dodatkem č. 1 se prodlužuje
termín dokončení díla nejpozději do 29. 10. 2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/676

3. Vzory smluv o nájmu hrobového místa, vsypové jamky a kolumbární schránky vč. vzorů
dodatků ke smlouvě

Návrh usnesení:
RM schvaluje vzory smlouvy o nájmu hrobového místa, kolumbární schránky a vsypové
jamky na veřejném pohřebišti v Ivančicích a místních částech Řeznovice a Budkovice
vč. vzorů dodatků k těmto smlouvám, kde město Ivančice je na straně pronajímatele.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/677
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4. Sjezd a nájezd k rekonstruovanému objektu Ekotexu, přeložka přechodu pro chodce

Návrh usnesení:
RM souhlasí se stavebními úpravami sjezdu a nájezdu k rekonstruovanému objektu
Ekotexu (polyfunkční dům), (stavebník provede úpravy tohoto sjezdu a nájezdu v souladu
s vyhláškou č. 398/2009 Sb.), za podmínek stanovených ve vyjádření č.j.: OISMaP – 463/2019
ze dne 4. 9. 2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/678

5. Žádost o souhlas se stavbou nové přípojky kanalizace z areálu Ekotexu, dotčený pozemek
v majetku města Ivančice p. č. 3167/6 v k.ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM souhlasí se stavbou nové přípojky kanalizace z areálu Ekotexu, dotčený pozemek
v majetku města Ivančice p. č. 3167/6 v k.ú. Ivančice, za podmínky dodržení podmínek
stanovených ve vyjádření č.j.: OISMaP - 462/2019 ze dne 4. 9. 2019 a za předpokladu, že
přípojka bude provedena v souladu s doloženou dokumentací (situace, situace sítí a vzorový řez
uložení) a povrchy silnice a veřejného prostoru budou uvedeny do původního stavu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/679

6. Rekonstrukce místních komunikací - Horní Pancíře - smlouva o právu provést stavbu +
smlouva o budoucí smlouvě darovací

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Ivančice a Jihomoravským
krajem, se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO 70888337 (Rekonstrukce
místních komunikací - Horní Pancíře (nájezd)), Jihomoravský kraj je vlastník dotčeného
pozemku p. č. 3110/2 a silnice č. II/393 v k. ú. Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/681

II. Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi
městem Ivančice a Jihomoravským krajem, se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82
Brno, IČO 70888337, budoucí dárce (město Ivančice) jako investor stavby nájezdu do
lokality Horní Pancíře, realizována v rámci akce "Rekonstrukce místních komunikací -
Horní Pancíře", Jihomoravský kraj jako vlastník dotčeného pozemku p. č. 3110/2 a silnice
č. II/393 v k. ú. Ivančice.
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Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/680

7. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2382/1, ostatní komunikace (ostatní plocha)
v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 2382/1, ostatní komunikace (ostatní
plocha) o celkové výměře 11 859 m2 (požadovaná výměra do nájmu 10,5 m2),
v k. ú. Budkovice.

Hlasování:
Pro: 0         Proti: 2         Zdrželo se: 1         Nepřítomno: 2

Usnesení nebylo přijato

8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1930/32, sportoviště a rekreační plocha, (ostatní plocha)
v k. ú. Budkovice

I.Návrh usnesení:

RM ruší část usnesení č. 27/R26 ze dne 14. 9. 2019, a to:  "RM doporučuje zastupitelstvu
schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1930/32 (cca 13 m2), k. ú. Budkovice."

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/682

II. Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1930/32,
sportoviště a rekreační plocha, (ostatní plocha) o celkové výměře 424 m2, (požadovaná
výměra k odkupu 26 m2), v k. ú. Budkovice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/683

9. Dohoda o ukončení nájmu pozemku p. č. 2651/23, k. ú. Kounické Předměstí.

Návrh usnesení:
RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu pozemku p. č. 2651/23, zahrada, o výměře
809 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/684

10. Záměr pachtu pozemku p. č. 2651/23, zahrada, o výměře 809 m2, k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr pachtu pozemku p. č. 2651/23, zahrada, o výměře 809 m2, k. ú.
Kounické Předměstí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/685

11. Záměr pronájmu pozemku p. č. 2598/26, k. ú. Kounické Předmněstí

Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 2598/26, ostatní plocha, o výměře 341 m2,
k. ú. Kounické Předměstí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/686

12. Stavba vodovodní a kanalizační přípojky k domu na pozemku p. č. st. 752, k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k objektu bez čp/če na pozemku
p. č. st. 752, k. ú. Ivančice, za předpokladu splnění podmínek uvedených ve vyjádření
č.j.: OISMaP - 413/2019 ze dne 31. 7. 2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/687

13. Zábor veřejného prostranství před domem na pozemku p. č. st. 419, k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM souhlasí se záborem veřejného prostranství (chodník, cca 12 m2) na ul. Jana Schwarze
v Ivančicích, před domem č. p. .. na pozemku p. č. st. 419, k. ú. Ivančice, ve dnech      16. -
30. 9. 2019, z důvodu umístění kontejneru na stavební odpad.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/688

14. Zábor veřejného prostranství - p. č. 3167/8 v k.ú. Ivančice

Návrh usnesení:
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RM schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 3167/8 o výměře 10 m2

v k. ú. Ivančice pro AVUS, spol. s r.o., IČO 45477515, se sídlem: Obřanská 940/60,
614 00 Brno, v období 1.9. - 31.12.2019, a to bezplatně.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/689

15. Zábor veřejného prostranství v centru města - akce SVČ

Návrh usnesení:
RM schvaluje zábor veřejného prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie na
části pozemků p. č. 3163/1, p. č. 3163/4 (ul. Drůbežní trh), p. č. 3163/8 (ul. U Nové brány),
p. č. 3164/1 (ul. Ve Sboru) a p. č. 3164/2 (ul. Mlýnská) v k. ú. Ivančice pro pořadatele a
účastníky akce Ať žijí duchové, která se má konat dne 4. 10. 2019 od 17.00 hod. - pro
Středisko volného času Ivančice, p. o.,  IČO 44946902, se sídlem: Zemědělská 619/2,
Ivančice 664 91.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/690

16. Smlouvy o zajištění péče pro opuštěná zvířata

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu a ukládá zpracovateli projednat s jedním z možných partnerů
(IČO 12316253) úpravu textu smlouvy, a to vypustit v čl. 2.1 "pokud to dovoluje kapacita
útulku".

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/691

17. Smlouva o výpůjčce části pozemku p. č. 2575/20, k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce na část pozemku p. č. 2575/20, ostatní plocha (ostatní
komunikace) o výměře cca 5 m2 v k. ú. Kounické Předměstí mezi městem Ivančice jako
půjčitelem a Českou poštou, s. p., IČO 47114983, se sídlem: Praha 1, Politických vězňů
909/4, PSČ 225 99, jako vypůjčitelem.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/692

18. Dodatek č. 7 ke smlouvě o zabezpečení ochrany majetku – SECURITY MONIT s.r.o.
Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o zabezpečení ochrany majetku s firmou
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SECURITY MONIT s.r.o., IČO 60755792, se sídlem: Hoblíkova 6, 613 00 Brno jako
dodavatelem, spočívající v rozšíření předmětu smlouvy o připojení EZS objektů v Nové Vsi
a Mor. Bránicích a zvýšení ceny na 1865,- Kč měsíčně. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.
Hlasování:

Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/693

19. Souhlas s přechodným dopravním značením, uzavírka U Nové brány
Návrh usnesení:

RM souhlasí s navrženým přechodným dopravním značením pro stanovení uzavírky na
ulici U Nové brány na 14 kalendářních dnů po dobu stavby kanalizační přípojky.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/694

20. Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava výtluků tryskovou metodou na místních
komunikacích v Ivančicích" - schválení výzvy vč. 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 „Oprava
výtluků tryskovou metodou na místních komunikacích v Ivančicích“.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP  Od 22.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/695

21. Veřejná zakázka malého rozsahu "Multifunkční hřiště ZŠ T. G. Masaryka, Ivančice
(opakované)" - schválení výzvy vč. 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
„Multifunkční hřiště ZŠ T. G. Masaryka, Ivančice (opakované)“.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP r. 2019-2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/696

22. Veřejná zakázka malého rozsahu "Výroba, dodávka a montáž vybavení podatelny vč.
osvětlení a podlahy v budově č.p. 196 - Městský úřad Ivančice" - schválení výzvy vč. 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 „Výroba,
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dodávka a montáž vybavení podatelny vč. osvětlení a podlahy v budově č.p. 196 - Městský
úřad Ivančice“.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP r. 2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/697

23. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
č. 9001621432

Návrh usnesení:
RM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č. 9001621432 s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České
Budějovice, IČO 28085400, pro odběrné místo Pod Hájkem 28/38, vchod č. 1. Smlouva
snižuje rezervovaný příkon. Hrazeno bude z rozpočtu bytové správy.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/698

24. Dohoda o ukončení nájmu pozemku p. č. 2744/6, k. ú. Kounické Předměstí
Návrh usnesení:

RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu pozemku p. č. 2744/6, orná půda, o výměře
939 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/699

25. Záměr pachtu p. č. 2744/6, orná půda, o výměře 939 m2, k. ú. Kounické Předměstí
Návrh usnesení:

RM schvaluje záměr pachtu pozemku p. č. 2744/6, orná půda, o výměře 939 m2, k. ú.
Kounické Předměstí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/700

26. Revokace usnesení rady ze dne 7.5.2019 č. RM/2019/15/378

Návrh usnesení:
RM ruší usnesení rady č. RM/2019/15/378 ze dne 7.5.2019.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/701

27. VPS Senorady ohl. měření rychlosti vozidel
Návrh usnesení:

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu s obcí Senorady pro měření rychlosti vozidel na
silničních komunikacích v intravilánu obce.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/702

28. Revokace usnesení rady ze dne 7.5.2019 č. RM/2019/15/381

Návrh usnesení:
RM ruší usnesení rady č. RM/2019/15/381 ze dne 7.5.2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/703

29. VPS Mělčany ohl. měření rychlosti vozidel

Návrh usnesení:
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu s obcí Mělčany pro měření rychlosti vozidel na
silničních komunikacích v intravilánu obce.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/704

30. Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu, Budkovice

Návrh usnesení:
RM schvaluje uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi
městem Ivančice jako objednatelem a Ústavem archeologické památkové péče Brno,
veřejná výzkumná instituce, IČO 48511005, jako zhotovitelem v souvislosti s prováděním
akce Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice, za podmínky, že text smlouvy
v čl. IV, odst. 2, písm. b), bude doplněn "nejvýše celkem 30 000,- Kč + DPH".  Hrazeno
bude z rozpočtu OISMaP.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/705

31. Záměr prodeje části pozemku p. č. 900/9 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
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RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 900/9
o výměře cca 58 m2, ostatní plocha (jiná plocha), v k. ú. Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/706

32. Zábor veřejného prostranství - část pozemku p. č. 581/23 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemků p. č. 581/22 a p. č. 581/23
o výměře cca 200 m2 v k. ú. Ivančice pro IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., IČO 25323601, se
sídlem: Tyršova 405, 588 13 Polná, v období 15. 9. - 31. 10. 2019, a to za poplatek
9 200,- Kč.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/28/707


