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M Ě S T O   I V A N Č I C E
Z á p i sz 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančicekonaného dne 07. 10. 2019

P ř í t o m n i : Adamová Michaela Bc., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA ,Halbich Jan Ing., Heřmanová Jana Mgr., Horáková Růžena, Chytka TomášMgr., Marek Tomáš Ing. Bc., Obršlík Jiří Bc., Skála Radoslav, SojkaJaroslav, Štork Rostislav, Tureček Aleš Mgr.
O m l u v e n i : Sládek Roman Ing.
Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno.Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné.Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 16.05 hodin, přivítal veřejnost.
Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Radek Hlaváč.Zápis provede Ing. Ivana Krejčová.
Ověřovatelé: Zápis podepisuje starosta, místostarosta a dva ověřovatelé ze zastupitelstva.Jako ověřovatele navrhl starosta pana Radoslava Skálu a pana Rostislava Štorka. Protože obazastupitelé s návrhem souhlasili, nechal starosta o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu pana Radoslava Skálu a panaRostislava Štorka.Hlasování:

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2019/5/135

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva městaobdrželi jeho kopii, zápis je uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřaduIvančice (dále MěÚ). Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. V případě, že jednánízastupitelstva bude trvat déle jak dvě hodiny, bude zařazena desetiminutová přestávka.
Než starosta přečetl návrh programu jednání zastupitelstva, navrhl ho rozšířit o další čtyřibody. Bod č. 16 – Pojmenování nových ulic v Ivančicích, bod č. 17 – Bezúplatné nabytípozemku p. č. 2763/11, k. ú. Kounické Předměstí, bod č. 18 – Smlouva o bezúplatnémpřevodu vlastnického práva k nemovité věci BP – 19/006, bod č. 19 – Kupní smlouva oprodeji pozemku p. č. 2608/34, díl a), k. ú. Kounické Předměstí, bod Informace a různé budemít tedy č. 20. Starosta se zeptal zastupitelů, zda i oni mají nějaký návrh na rozšíření nebodoplnění programu. Protože žádné připomínky nebyly, přečetl návrh rozšířeného programujednání zastupitelstva:

1. Kontrola úkolů2. Zpráva o činnosti rady3. Zpráva finančního výboru
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4. Zpráva kontrolního výboru5. Zřizovací listina – Penzion pro důchodce Ivančice6. Prodej pozemku p. č. 1605/81, k. ú. Němčice u Ivančic, kupní smlouva7. Záměr prodeje pozemků p. č. 900/73, p. č. 900/74, p. č. 900/82, p. č. 900/101, vše vk. ú. Ivančice8. Záměr prodeje pozemků p. č. 800/26, p. č. 800/46, p. č. 800/47, p. č. 800/48, p. č.1663/1, p. č. 1663/76, p. č. 1663/77 a p. č. 1663/78, vše v k. ú. Němčice u Ivančic9. Záměr prodeje pozemků p. č. 69/3, p. č. 69/6, p. č. 69/7, p. č. 69/12 a p. č. 69/19, všev k. ú. Němčice u Ivančic10. Záměr prodeje pozemku p. č. 255/2, k. ú. Hrubšice11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2124/1, neplodná půda (ostatní plocha), k. ú.Budkovice12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 19302/32, sportoviště a rekreační plocha (ostatníplocha), k. ú. Budkovice13. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2422/40, orná půda, k. ú. Kounické Předměstí14. Rekonstrukce místních komunikací – Horní Pancíře – smlouva o právu provést stavbu+ smlouva o budoucí smlouvě darovací15. Rozpočtové opaření č. 1516. Pojmenování nových ulic v Ivančicích17. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2763/11, k. ú. Kounické Předměstí18. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP – 19/00619. Kupní smlouva o prodeji pozemku p. č. 2608/34, díl a), k. ú. Kounické Předměstí20. Informace a různé21. Závěr
Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program jednání.Hlasování:

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2019/5/136

1.Kontrola úkolů
Starosta předal slovo JUDr. Růženě Chládkové, tajemnici městského úřadu, která předneslaúkoly vyplývající z minulých zasedání zastupitelstva.

Úkol ze zasedání ze dne 4. 2. 2019Jedním z úkolů, který zatím trvá, je otázka zatápění sklepa paní Markové. Úkol mělmístostarosta Ing. Sládek a podle posledních informací se stále hledá nějaká forma řešení.Takže věc ukončená není. V této souvislosti je mj. otevřená i otázka žádosti paní Markové opříspěvek na odstranění následků zatápění sklepa. Její žádost byla zatím odložena a dosud o nínebylo rozhodnuto. – úkol trvá.
Úkol ze zasedání ze dne 3. 6. 2019Starosta pan Buček měl za úkol svolat pracovní schůzku zastupitelů, kde by se projednalaotázka svozu komunálního odpadu. Pracovní schůzka proběhla, ale protože byly jiné věci,které bylo nutné projednat, na otázku odpadů nedošlo.
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Starosta doplnil, že pracovní schůzka na téma odpady dosud neproběhla a úkol i nadále trvá.Svolání schůzky se předpokládá na měsíc říjen. – úkol trvá.
Úkol ze zasedání ze dne 2. 9. 2019Dalším úkolem p. starosty bylo svolat jednání se zástupci firmy OSP Moravský Krumlovohledně harmonogramu prací týkajících se rekonstrukce Besedního domu. Starosta požádal okomentář místostarostu Sojku, na kterého byl úkol delegován. Ten řekl, že zastupitelům bylrozeslán materiál, který mapoval situaci Besedního domu. Zastupitelé obdrželi stručné zprávya harmonogram, jak práce probíhají. Pozval zastupitele na kontrolní den, který proběhne za

čtrnáct dní v Besedním domě, a na kontrolní den bude navazovat jednání s firmou OSPMoravský Krumlov týkající se harmonogramu prací. Zastupitelé obdrží od místostarostypozvánku.
Mgr. Dagmar Cenková měla předložit návrh záměru prodeje na další pozemky, a to p. č.69/7, p. č. 69/6 v k.ú. Němčice u Ivančic. Tento bod je zařazen v programu jednánízastupitelstva pod č. 9. – úkol splněn
Mgr. Radek Hlaváč měl za úkol prověřit situaci se Státním pozemkovým úřadem ohledněmožnosti získání pozemků za fotbalovým hřištěm a informovat zastupitele. Mgr. Hlaváč řekl,že materiál byl rozeslán e-mailem dne 30. září 2019. – úkol splněn
Pan Skála se vrátil k úkolu ohledně Besedního domu. Řekl, že všichni zastupitelé obdrželizápisy z kontrolních dnů. V posledním zápisu se píše, že kontrolní den se uskuteční dne 8. 10.2019. Místostarosta přitom v komentáři k úkolu řekl, že kontrolní den bude až za čtrnáct dní.Dále p. Skála řekl, že zápisy jsou bezcenné, protože zastupitelé nemají k dispozici smlouvuo dílo a její dodatky. Požádal tedy o doplnění materiálů, že to bude potřebné pro jednánís firmou OSP Moravský Krumlov.Místostarosta Sojka odpověděl, že je pravdou, že kontrolní den bude 8. 10. 2019, avšaknepředpokládal, že by zastupitelé byli v tak krátké době schopni se ho zúčastnit. Řekl, žesmlouvy spolu s dodatky rozešle a zároveň k nim připojí i pozvánky na zmíněné jednání.Mj. informoval, že smlouvy i s dodatky jsou zveřejněny v registru smluv a je možné si jez registru stáhnout, kdyby je chtěl některý ze zastupitelů ihned. Pan Skála požádal, pokud jeve smlouvě nějaký finanční nebo termínový harmonogram, aby byl zastupitelůmpostoupen rovněž.

2.Zpráva o činnosti rady
Starosta informoval zastupitele, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem4krát a projednala 90 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátutajemnice MěÚ; výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém obdobínebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Rada se zabývala běžnouagendou.

3.Zpráva finančního výboru
Starosta předal slovo paní Růženě Horákové, předsedkyni finančního výboru (dále FV), která
řekla, že FV je průběžně informován o čerpání stávajícího rozpočtu a formování návrhurozpočtu na rok 2020 Ing. Ladislavem Peškou, vedoucím odboru plánovacího a finančního.
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Další schůzka zástupců FV, kde se bude řešit předfinální verze rozpočtu pro r. 2020, seuskuteční ve středu dne 23. 10. 2019.
4.Zpráva kontrolního výboru

Pan Fajks, předseda kontrolního výboru, sdělil, že schůzka kontrolního výboru se uskutečnírovněž dne 23. 10. 2019 a bude se tam projednávat sled kontrol včetně aktuálních otázek.
5.Zřizovací listina – Penzion pro důchodce Ivančice

Bc. Andrea Ondrová, ředitelka Penzionu pro důchodce Ivančice, přednesla komentář knovému návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Ivančice. Paní
ředitelka řekla, že zřizovací listina se upravuje z toho důvodu, že od pečovatelské služby bypenzion chtěl převzít úklid u klientů. Jedná se o hlavní činnost, která by byla rozšířena oslužby pro domácnost. Pečovatelská služba má dost práce se svými klienty z hlediska osobníhygieny apod. a na úklid již nemá kapacitu.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Penzion prodůchodce Ivančice, p. o. IČO 65268741, se sídlem Na Úvoze 1425/5, 664 91 Ivančice vúplném znění.

Hlasování:
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2019/5/137

6.Prodej pozemku p. č. 1605/81, k. ú. Němčice u Ivančic, kupní smlouva
Usnesením č. ZM/2019/3/74 ze dne 3.6.2019 byl schválen záměr prodeje části pozemku p. č.1605/5 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic. Zveřejněno bylo na úřední descev období 4.6.2019 - 20.6.2019.O odkup požádala firma M&B Calibr, spol. s r.o., IČO 43389783, se sídlem Ke Karlovu62/10, Němčice, 664 91 Ivančice, která je vlastníkem přilehlých pozemků p. č. 1605/24, p. č.69/15 včetně p. č. st. 78, na kterém se nachází budova č. p. 62 - sídlo firmy. Pozemek, o jehož
část firma žádá, se nachází před branou u vjezdu do areálu firmy na pozemek, který již firma odměsta koupila.Firma nechala vyhotovit geometrický plán č. GP 579-243/2019 na rozdělení pozemku p. č.1605/5, ostatní plocha (ostatní komunikace), z něhož byl oddělen p. č. 1605/81, ostatní plocha(jiná plocha) o výměře 61 m2.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p. č. 1605/81 o výměře 61 m²,odděleného z pozemku p. č. 1605/5 v k. ú. Němčice u Ivančic, podle geometrického plánu
č. 579-243/2019 pro rozdělení pozemku, firmě M&B Calibr spol. s r.o., IČO 43389783, se
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sídlem Ke Karlovu 62/10, Němčice, 664 91 Ivančice, za kupní cenu 18 300,- Kč, tj.300,- Kč/m2, a současně schvaluje kupní smlouvu.
Hlasování:

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2019/5/138

7.Záměr prodeje pozemků p. č. 900/73, p. č. 900/74, p. č. 900/82 a p. č.900/101, vše v k. ú. Ivančice
Starosta řekl, že firma Sedlak Sadlon development s.r.o., se sídlem Úvoz 508/5, Staré Brno,602 00 Brno má zájem o koupi pozemků v k. ú. Ivančice, lokalita Horní Pancíře – orná půda –p. č. 900/73, p. č. 900/74, p. č. 900/82, p. č. 900/101.Celková výměra pozemků je 7840 m² a žadatel by je chtěl nabýt za účelem realizace výstavbybytových a rodinných domů dle územního plánu. Je zpracována územní studie na lokalitu.Rada města zatím nedoporučuje pozemky k prodeji, protože se s developerem jedná o celkovékoncepci, jak by zástavba v lokalitě měla vypadat. V jednání je nákup dalších pozemků zestrany města. Pokud nebude jasná studie zástavby, rada města s prodejem nesouhlasí.Ing. Feith se zeptal, zda by mohl obdržet studii zástavby. Starosta odpověděl, že jakmilebude studie k dispozici, zastupitelé ji obdrží. Pan Fajks řekl, že si zjistil údaje o firmě, kterámá zájem pozemky odkoupit. Je to firma, jejíž základní jmění je ve výši 3 000,- Kč, jsou v nítři jednatelé a podle jeho názoru to není důvěryhodná firma. Starosta řekl, že pan Fajks můžemít pravdu a i v tom může být důvod pro to, aby město pozemky neprodalo.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků v k. ú. Ivančice (všechnyorná půda): p. č. 900/73 o výměře 1471 m2, p. č. 900/74 o výměře 1833 m2, p. č. 900/82o výměře 438 m2, p. č. 900/101 o výměře 4068 m2.

Hlasování:
Pro: 0 Proti: 14 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 1

Usnesení nebylo přijato

8.Záměr prodeje pozemků p. č. 800/26, p. č. 800/46, p. č. 800/47, p. č. 800/48,p. č. 1663/1, p. č. 1663/76, p. č. 1663/77 a p. č. 1663/78,vše k. ú. Němčice u Ivančic
Firma RETIMMO Project Beta, a.s., se sídlem Nerudova 209/10, Malá Strana, 118 00 Prahaprojevila zájem o koupi pozemků v k. ú. Němčice u Ivančic, lokalita Ke Karlovu – orná půda– p. č. 800/26, 800/46, 800/47, 800/48, 1663/1, 1663/76, 1663/77, 1663/78.Celková výměra pozemků je 7702 m² a žadatel by je chtěl nabýt za účelem realizace výstavbyrodinných domů dle územního plánu.Starosta řekl, že pozemky v té lokalitě město vykoupilo a vykupuje proto, aby zástavba přivjezdu do Ivančic byla atraktivní.
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Pozemky jsou v územním plánu označeny jako stavební. Do budoucna možná dojde k tomu,že město již vykoupené pozemky prodá, protože nebude mít sílu vykoupit i pozemkyzbývající, které jsou strategické.Rada města prodej nedoporučuje, protože město chce podniknout kroky k tomu, aby získaloi ostatní pozemky.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků v k. ú. Němčice u Ivančic(všechny orná půda) p. č. 800/26 o výměře 976 m2, p. č. 800/46 o výměře 1089 m2,p. č. 800/47  o výměře 961 m2, p. č. 800/48 o výměře 984 m2, p. č. 1663/1 o výměře 1221 m2,p. č. 1663/76 o výměře 953 m2, p. č. 1663/77 o výměře 861 m2, p. č. 1663/78 o výměře657 m2.

Hlasování:
Pro: 0 Proti: 14 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 1

Usnesení nebylo přijato
9.Záměr prodeje pozemků p. č. 69/3, p. č. 69/6, p. č. 69/7, p. č. 69/12,p. č. 69/19, vše v k. ú. Němčice u Ivančic

Starosta řekl, že se jedná o pozemky, které se objevily v souvislosti se žádostí o odkup v případějednoho žadatele. Město k těmto pozemkům nemá žádný přístup. Předal slovo Mgr. Cenkové, abybod okomentovala.
Jak je uvedeno v podkladech, na základě obhlídky na místě samém bylo konstatováno, že zahradynacházející se na výše uvedených parcelách jsou ve svahu směrem k náhonu. Jedná se už o dostprudký svah, na kterém je již komplikovaný pohyb; ze strany od náhonu je přístup zhola nemožný.Vzhledem k okolní zástavbě není na předmětné parcely jiný přístup než přes rodinné domky v uliciK Náhonu. Velikost rodinných domků nedovoluje jiný přístup než přes chodby domků, a to i proruční techniku.
Na parcelách se nenachází žádná zařízení pro potřeby města. Je tedy zřejmé, že pro potřeby městajsou naprosto zbytečné. Jak se majetkové vztahy k předmětným pozemkům historicky utvářely,není město schopno dohledat.Podle místní obhlídky svah navazuje na plochu za firmou M&B Calibr, jenže v současnosti jepřístup z této strany zcela nemožný.
Z výše uvedených důvodů investiční úsek odboru investic, správy majetku a právního (dáleOISMaP) doporučuje nabídnout odprodej parcel č. 69/7, 69/6, 69/12, 69/19 a 69/3 v k. ú. Němčiceu Ivančic. Současné právní vztahy k uvedeným pozemkům:p. č. 69/7 a p. č. 69/6 (pachtovní smlouva)p. č. 69/3 (nájemní smlouva)p. č. 69/12 a p. č. 69/19 (bez nájmu, pachtu)p. č. 69/5 (nájemní smlouva) na ZM č.4/2019 byla schválena kupní smlouva (cena 150,-Kč/m2), paní se dosud se nevyjádřila.RM na své schůzi konané dne 25. 9. 2019 doporučila ZM schválit záměr prodeje pozemků:p. č. 69/7, zahrada, o výměře 162 m2, p. č. 69/6, zahrada, o výměře 134 m2, p. č. 69/12, ostatníkomunikace (ostatní plocha), o výměře 81 m2, p. č. 69/19, zahrada, o výměře 18 m2 a p. č.  69/3zahrada, o výměře 91 m2, vše v k. ú. Němčice u Ivančic.
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Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků: p. č. 69/7, zahrada, o výměře162 m2, p. č. 69/6, zahrada, o výměře 134 m2, p. č. 69/12, ostatní komunikace (ostatní plocha), ovýměře 81 m2, p. č. 69/19, zahrada, o výměře 18 m2 a p. č.  69/3 zahrada, o výměře 91 m2, všev k. ú. Němčice u Ivančic.
Hlasování:

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2019/5/139

10.Záměr prodeje pozemku p. č. 255/2, k. ú. Hrubšice
Jedná se o pozemek v majetku města, kde se nachází autobusová zastávka. Zájemce o pozemekpravděpodobně uvažuje, zda se zastávka nepřesune nastálo k zámku. V současné době je zastávkastále v provozu v režimu s ohledem na stavbu kanálů.Výměra parcely je 18 m2. Do doby, než bude celá dopravní struktura v Hrubšicích dořešena, nenídůvod zastávku rušit.Investiční úsek OISMaP nedoporučuje k odprodeji parcelu č. 255/2, rada města dne 25. 9. 2019nedoporučila zastupitelstvu záměr prodeje pozemku p.č. 255/2 schválit.Jak starosta řekl, v současné době se řeší zapravení povrchů komunikací v Hrubšicích a tudížzatím není jasné, zda město parcelu nebude potřebovat.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 255/2, zastavěná plochaa nádvoří, o výměře 18 m2, v k. ú. Hrubšice.

Hlasování:
Pro: 0 Proti: 14 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 1

Usnesení nebylo přijato
11.Záměr prodeje části pozemku p. č. 2124/1, neplodná půda (ostatní plocha),k. ú. Budkovice

Jedná se o část pozemku (asi 30 m2) v majetku města v Budkovicích, na kterém E.ON vytipovalumístění nové trafostanice. Rekreační oblast pod Budkovicemi je podle měření dlouhodoběpoddimenzovaná. Z toho důvodu by E.ON Distribuce rád posílil příkon v uvedené oblasti. Novétrafostanice jsou kompaktního typu (viz TS u firmy Blatný na ul. Kounická). Přívod VN dopředpokládané nové TS je předběžně uvažovaný zemním kabelovým vedením ze sloupu, který jenyní u cesty na kraji Budkovic mezi krajskou silnicí a firmou Maštalíř. Pro trafostanici by sejednalo o místo mezi stávajícími garážemi před místem na uložení kontejnerů.V uvedeném místě se nenachází žádné zařízení technické infrastruktury v majetku nebo ve správěměsta a ani není známo, že by se počítalo s jeho jiným využitím.Investiční úsek OISMaP nemá námitek k odprodeji části parcely č. 2124/1 v k. ú. Budkovice.
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Rada města usnesením č. RM/209/27/659 doporučila zastupitelstvu schválit záměr prodeje
části pozemku p. č. 2124/1, neplodná půda (ostatní plocha), o výměře 677 m2, (požadovaná
část k odkupu cca 30 m2) v k. ú. Budkovice.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2124/1, neplodnápůda (ostatní plocha), o výměře 677 m2, (požadovaná část k odkupu cca 30 m2) v k. ú.Budkovice.

Hlasování:
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2019/5/140

12.Záměr prodeje části pozemku p. č. 1930/32, sportoviště, rekreační plocha(ostatní plocha), k. ú. Budkovice
Jedná se o pozemek města v chatové oblasti Jourov, na němž částečně stojí chata zájemkyněo odkup. Rada města usnesením č. 27/R26 ze 14. 9. 2016 doporučila zastupitelstvu schválit záměrprodeje části pozemku 1930/32 pod budoucí novou chatou o výměře 13 m2.Po prověření vypracovaného geometrického plánu hotové chaty bylo zjištěno, že rekreační objektzabírá z pozemku města ne 13 m2, ale 26 m2.. Vzhledem k poloze parcely chaty zájemkyně aokolní pronajaté parcely p. č. 1930/32 se rozdíl mezi původně schválenou výměrou a současnouvýměrou nejeví jako kritický.Za technickou skupinu OISMaP nebylo námitek k odprodeji části parcely č. 1930/32.Rada města usnesením č. RM/2019/28/683) doporučila zastupitelstvu schválit záměr prodeje
části pozemku p. č. 1930/32, v k. ú. Budkovice.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1930/32,sportoviště a rekreační plocha, (ostatní plocha) o celkové výměře 424 m2, (požadovanávýměra k odkupu 26 m2), v k. ú. Budkovice.

Hlasování:
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2019/5/141

13.Záměr prodeje části pozemku p. č. 2422/40 orná půda,k. ú. Kounické Předměstí
Zastupitelstvo se již zabývalo otázkou prodeje částí pozemků p. č. 2419/3 a p.č.2422/40 v k.ú.Kounické Předměstí (zájemcem byl Ing. VD, Ivančice).
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Protože v době vyjádření OISMaP nebylo provedeno geodetické zaměření parcel, zdálo sepodle nákresu, že se jedná o oplocený pozemek na parcele č. 2419/3, ale nedoporučoval sek odprodeji zbytek pozemku p. č. 2422/40 směrem ke garážím.Rada proto doporučila zastupitelstvu záměr prodeje části p.č. 2419/3, ale záměr prodeje částip.č. 2422/40 nedoporučila.Podle geodetického zaměření se však ukázalo, že žádaná část pozemku č. 2422/40 se nacházíuvnitř oplocení žadatele. Po upřesnění polohy oplocení geodetem a po provedení prohlídky namístě samém bylo konstatováno, že není námitek k odprodeji pruhu z parcely č. 2422/40vyčleněného geodetickým zaměřením.Rada města tak dne 25. 9. 2019 doporučila zastupitelstvu schválit záměr prodeje částipozemku p. č. 2422/40.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2422/40, orná půdav k. ú. Kounické Předměstí (požadovaná část k odkupu cca 60 m2).

Hlasování:
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2019/5/142

14.Rekonstrukce místních komunikací – Horní Pancíře – smlouva o právuprovést stavbu, smlouva o budoucí smlouvě darovací
Komentář přednesl místostarosta p. Sojka. V rámci projektu, který zpracovává město „nájezdHorní Pancíře“, budou dotčeny jak krajské komunikace, tak komunikace města. Je uzavřenasmlouva s Jihomoravským krajem, která bude řešit právo provést stavbu, kdy se město budepohybovat na pozemcích Jihomoravského kraje. Jedná se o formální věc, aby město získalostavební povolení.A pro úpravu budoucích vlastnických vztahů je třeba uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací,kdy město bude vypořádávat pozemky s Jihomoravským krajem tak, aby každý ze zúčastněnýchbyl na svých pozemcích; smlouva o budoucí smlouvě darovací je nutná k pozdější směnězastavěných pozemků dílem ve vlastnictví města, tedy místní komunikací.RM doporučila zastupitelstvu města smlouvu o budoucí smlouvě darovací schválit.Vzhledem k rozpracovanosti projektu je reálný předpoklad, že žádost o územní a stavební povoleníbude podána do 30. 6. 2020.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi městemIvančice a Jihomoravským krajem, se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO70888337, budoucí dárce (město Ivančice) jako investor stavby nájezdu do lokality HorníPancíře, 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. II/393 v k. ú. Ivančice.
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Hlasování:
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2019/5/143

15.Rozpočtové opatření č. 15
Bod týkající se rozpočtového opatření okomentoval místostarosta Jaroslav Sojka. V rámciprotipovodňových opaření město zpracovalo projekt a požádalo o dotaci. Město bylo úspěšnéa s firmou, která zpracovávala studii, bylo dohodnuto, že hrazeno bude, až když bude dotacepřiznaná. Z plánované částky cca 7 mil. Kč, která byla plánovaná na opravu místního rozhlasuv celém městě včetně posílení o varovná čidla, by byla dotace ve výši 5 mil. Kč. Spoluúčastměsta ve výši cca 2 – 2,2 mil Kč bude součástí rozpočtu na rok 2020. tis. KČ

1) Protipovodňová opatření města Ivančice
ORJ OdPa Pol Org popis RS změna NH
20 5213 5903 Rezerva na krizové stavy -145,200 rozpis navědomí

Snížení Od 52 Rezerva na krizové stavy -145,200 RO č. 15
555 3744 6121 1909 Protipovodňová opatření městaIvančice 145,200 rozpis navědomí

Navýšení Od 37 Protipovodňová opatření města Ivančice 145,200 RO č. 15Komentář:V rámci zpracování dokumentace a žádosti o dotaci na projekt "Ivančice - protipovodňová opatření" se nabízífinancování z Rezervy na krizové stavy. Do těchto krizových stavů nebezpečí povodní rozhodně patří. Protože sevšak jedná o investiční celek, je vhodné, aby celá akce byla financována přes Odbor investic, správy majetku aprávní.
Na vědomí zastupitelstvu:

Přesun mezi akcemi v rámci oddílu
555 3612 6121 1718 Kounická 70 – zateplení a rekuperace PD -531,000 Rozpis navědomí
555 3612 6121 1848 Budovy, haly a stavby – studna Lang -100,000 Rozpis navědomí

5 3631 5171 Oprava VO Penzion v Lánech 181,000 Rozpis navědomí
5 3631 5171 Oprava VO ulice Na Hrázi 140,000 Rozpis navědomí
5 3631 5171 Rekonstrukce VO Réna u budovy 75 180,000 Rozpis navědomí
5 3631 5171 Rekonstrukce VO Letkovice Říční – přípolož E.ON 130,000 Rozpis navědomí

555 3322 5171 Oprava komínu KIC – památník A. Muchy -350,300 Rozpis navědomí
555 3349 6121 Informační systém pro autobusové nádraží 350,300 Rozpis navědomí

V rámci akce čištění náhonu Lanatex byla provedena revize vedení VO a byl zjištěn havarijní stav sloupů světel ivedení, které bylo při kácení stromů svěšeno. Vzdálenosti mezi sloupy jsou velmi velké. Mezi sloupy je cca70 m a pro bezpečný provoz je vhodné mít sloupy po cca 40 - 50 m. Zemní práce provedou TS města Ivančice.Ostatní bude provedeno dodavatelsky – předpokládaná cena dle poptávky je 140 000 s DPH.
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Při opravě chodníku u Penzionu na ul. V Lánech byla provedena příprava na opravu stávajícího VO, Jedná se ovýměnu starých a nevyhovujících sloupů a světel, včetně starého vedení, uzemnění a základových pouzder. Cenadle poptávky je 181 000 s DPH.Stavba parku Panowských má být napojena na venkovní VO. Původní osvětlení je v nefunkčním stavu a je třebaprovést jeho rekonstrukci. První část rekonstrukce směrem od mostu přes řeku až k ČOV je již provedena a jetřeba provést její druhou část od trafostanice k zahradě Panowských. Cena dle poptávky je 180 000 s DPH.V parku Panowských se plánuje také využít dotaci z nadace ČEZ ve výši cca 400 tis. Kč a použít ji na venkovnícvičební prvky projektované v rámci zahrady.V minulých létech projektoval E.ON přeložku některých částí vzdušného vedení v Letkovicích. Na sloupechE.ONu jsou zavěšena světla VO i s vedením. Po soutěži E.ONu převážná většina realizačních firem dává včasinformaci o zahájení akce tak, aby se město mělo čas připravit na přesun VO do země jako přípolož. PD již vrámci koordinace a opravy silnic město má. Předpokládaná cena na přípolož a osazení nových sloupů je 130 000s DPH.
Poslední položkou, která se dávala zastupitelům na vědomí, je pořízení informační tabule na autobusové nádraží.Město Ivančice požádalo Kordis, aby nainstaloval na autobusové nádraží informační tabuli jako je to v případěvlakového nádraží. Kordis tabuli nainstaluje, ale na náklady města Ivančice.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 15 dle podkladu předloženéhovedoucím OPF - Ing. Peškou.

Hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato

Číslo usnesení: ZM/2019/5/144
16.Pojmenování nových ulic v Ivančicích

V úvodu bodu proběhla diskuse, zda by nebylo vhodné v souvislosti s úmrtím Karla Gottapojmenovat některou z ulic podle něj, vzdát mu tím hold a uctít tak jeho památku. Bohuželv rámci republiky se strhl závod o to, kdo po této osobnosti něco pojmenuje, aby došlo kezviditelnění. Jak řekl starosta, to záměrem města nebylo. Dále bylo zjištěno, že je zavedenáochranná známka „Karel Gott“ a k jejímu použití by muselo město získat souhlas.Město se nechce zúčastnit „závodů, kdo dřív“, proto nebude takto pojmenování ulicezastupitelům navrženo.Vzhledem k tomu, že v Ivančicích, v lokalitě „U cihelny“ vznikají mezi stávajícími ulicemiBřízovou a Třešňovou další dvě ulice, ve kterých jsou ve výstavbě, příp. před dokončenímstavby rodinných domů, je třeba provést pojmenování těchto ulic pro přidělení adresních místkolaudovaných objektů. Vzhledem k názvům již pojmenovaných ulic se předkládají návrhy:JABLOŇOVÁ na pozemcích p.č. KN 940/1, 940/294, 940/210, vše k.ú.Ivančice,OŘECHOVÁ na pozemku p.č. KN 940/2, k.ú. Ivančice.Názvy ulic navrhli vlastníci pozemků, příp. staveb rodinných domů.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje pojmenování dvou nových ulic v Ivančicích dlepředložené situace, a to Jabloňová na pozemcích p. č. KN 940/1, 940/294, 940/210, vše k. ú. aOřechová na pozemku p. č. KN 940/2, k. ú. Ivančice.
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Hlasování:
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2019/5/145

17.Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2763/11, k. ú. Kounické Předměstí
Vlastníkem pozemku je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.Záměr nabytí pozemku p. č. 2763/11, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 130 m²v k. ú. Kounické Předměstí byl schválen usnesením č. ZM/2019/2/45 dne 1. 4. 2019.Pozemek je částí komunikace, která začíná vedle kostela sv. Jakuba a je vklíněn mezipozemky p. č. 2763/10 a p. č. 2763/8, které jsou ve vlastnictví města Ivančice.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2763/11 o výměře130 m², ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Kounické Předměstí a současně schvalujesmlouvu s ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, sesídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 o bezúplatném převodu vlastnického právak nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP - 19/258 do vlastnictví města Ivančice.

Hlasování:
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato

Číslo usnesení: ZM/2019/5/146
18.Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického pávak nemovité věci č. BP – 19/006

Pozemek je součástí tzv. Jižního obchvatu. Je na něm místní komunikace III. třídy, včetněkomunikační zeleně, ve vlastnictví města. Jedná se o bezúplatné nabytí vlastnického právak pozemku městem.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického právak nemovité věci č. BP - 19/006 - k pozemku p. č. 481/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, ovýměře 1134 m2, k. ú. Ivančice,  mezi ČR - ÚZSVM jako převodcem a městem Ivančice jakonabyvatelem.

Hlasování:
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2019/5/147



13

19.Kupní smlouva o prodeji pozemku p. č. 2608/34, díl a),k. ú. Kounické Předměstí
JUDr. Dvořáčková řekla, že se jedná o prodej pozemku u chaty kupujících, kdy část pozemkup. č. 2607/49, o výměře 10 m2, označená geometrickým plánem č. 1364-636/2019 jako p.č.2608/34, díl a) ve vlastnictví města se stane dle GP součástí pozemku p. č. 2608/34 vevlastnictví kupujících. Na prodávaném pozemku je postavena pergola a zápraží chaty.Záměr prodeje části pozemku p.č. 2607/49 schválilo zastupitelstvo usnesením
č. ZM/2019/4/115 ze dne 2. 9. 2019 a byl vyvěšen na úřední descePan Skála se zeptal, proč zmíněný bod nebyl v materiálech, které zastupitelé obdrželi.JUDr. Dvořáčková odpověděla, že bod byl připravován na příští zasedání zastupitelstva, aležadatelé na odkup pozemku spěchali, protože na svém pozemku měli zástavní právo a dokonce roku musí být uskutečněn převod na základě požadavku banky.Pan Skála se zeptal na cenu. JUDr. Dvořáčková odpověděla že 150,- Kč/m2.Starosta se zeptal, zda cena odpovídá cenové mapě. JUDr. Dvořáčková řekla, že to odpovídástandardu, který se v poslední době uplatňuje. Pozemky stejného charakteru jsou rovněžprodávány za cenu 150,- Kč/m2.Mgr. Tureček se zeptal, jaká je cena podle cenové mapy. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že toz hlavy neví a cenovou  mapu při sobě nemá.Starosta řekl, že několik pozemků s lokalitě se již prodalo a cena byla 150,- Kč/m2. Pouze připrodeji pozemku – zahrádky u restaurace - byla cena 1 000,- Kč/m2. Jak dále starosta řekl,otázka ceny je na zastupitelích, za kolik budou chtít pozemek prodat.Žádný návrh na změnu ceny pozemku nebyl, prosto se hlasovalo o předloženém návrhu.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 35/2019 mezi městemIvančice a manžely A a MM, bytem 664 84  Zastávka, o prodeji pozemku p. č. 2608/34 díl a),lesní pozemek, budova na lesním pozemku, o výměře 10 m2, k. ú. Kounické Předměstí; cena150,- Kč/m2.

Hlasování:
Pro: 10 Proti: 1 Zdrželo se: 3 Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2019/5/148

20.Informace a různé
Starosta vyzval zastupitele, zda mají nějaké informace nebo připomínky. Žádné nebyly,nebyly ani ze strany přítomné veřejnosti. Proto starosta tento bod ukončil.
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21.5. zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 7. 10. 2019
– rekapitulace přijatých usnesení:
Číslo usnesení: ZM/2019/5/135Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu pana Rostislava Štorka a panaRadoslava Skálu.
Číslo usnesení: ZM/2019/5/136Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program jednání.
Číslo usnesení: ZM/2019/5/137Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizacePenzion pro důchodce Ivančice, p. o. IČO 65268741, se sídlem Na Úvoze 1425/5,664 91 Ivančice v úplném znění.
Číslo usnesení: ZM/2019/5/138Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p. č. 1605/81 o výměře61 m², odděleného z pozemku p. č. 1605/5 v k. ú. Němčice u Ivančic, podlegeometrického plánu č. 579-243/2019 pro rozdělení pozemku, firmě M&B Calibrspol. s r.o., IČO 43389783, se sídlem Ke Karlovu 62/10, Němčice, 664 91 Ivančice, zakupní cenu 18 300,- Kč, tj. 300,- Kč/m2, a současně schvaluje kupní smlouvu.
Číslo usnesení: ZM/2019/5/139Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků: p. č. 69/7, zahrada,o výměře 162 m2, p. č. 69/6, zahrada, o výměře 134 m2, p. č. 69/12, ostatní komunikace(ostatní plocha), o výměře 81 m2, p. č. 69/19, zahrada, o výměře 18 m2 a p. č.  69/3zahrada, o výměře 91 m2, vše       v k. ú. Němčice u Ivančic.
Číslo usnesení: ZM/2019/5/140Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2124/1,neplodná půda (ostatní plocha), o výměře 677 m2, (požadovaná část k odkupu cca30 m2) v k. ú. Budkovice;.
Číslo usnesení: ZM/2019/5/141Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1930/32,sportoviště a rekreační plocha, (ostatní plocha) o celkové výměře 424 m2, (požadovanávýměra k odkupu 26 m2), v k. ú. Budkovice.
Číslo usnesení: ZM/2019/5/142Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2422/40,orná půda v k. ú. Kounické Předměstí (požadovaná část k odkupu cca 60 m2).
Číslo usnesení: ZM/2019/5/143Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě darovací meziměstem Ivančice a Jihomoravským krajem, se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82Brno, IČO 70888337, budoucí dárce (město Ivančice) jako investor stavby nájezdu dolokality Horní Pancíře, realizována v rámci akce "Rekonstrukce místních komunikací -Horní Pancíře", Jihomoravský kraj jako vlastník dotčeného pozemku p. č. 3110/2a silnice č. II/393 v k. ú. Ivančice. II/393 v k. ú. Ivančice.
Číslo usnesení: ZM/2019/5/144Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 15 dle podkladupředloženého vedoucím OPF Ing. Peškou.
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Číslo usnesení: ZM/2019/5/145Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje pojmenování dvou nových ulic v Ivančicíchdle předložené situace, a to Jabloňová na pozemcích p. č. KN 940/1, 940/294,940/210, vše k. ú. a Ořechová na pozemku p. č. KN 940/2, k. ú. Ivančice.
Číslo usnesení: ZM/2019/5/146Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2763/11o výměře 130 m², ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Kounické Předměstía současně schvaluje smlouvu s ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcechmajetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícímipodmínkami č. BP - 19/258 do vlastnictví města Ivančice.
Číslo usnesení: ZM/2019/5/147Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnickéhopráva k nemovité věci č. BP - 19/006 – k pozemku p. č. 481/2, ostatní plocha, ostatníkomunikace, o výměře 1134 m2, k. ú. Ivančice, mezi ČR - ÚZSVM jako převodcema městem Ivančice jako nabyvatelem.
Číslo usnesení: ZM/2019/5/148Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 35/2019 meziměstem Ivančice a manžely A a MM, bytem 664 84  Zastávka, o prodeji pozemku p.

č. 2608/34 díl a), lesní pozemek, budova na lesním pozemku, o výměře 10 m2, k. ú.Kounické Předměstí; cena 150,- Kč/m2.
– rekapitulace nepřijatých návrhů usnesení:
Bod č. 7Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků v k. ú. Ivančice (všechnyorná půda): p. č. 900/73 o výměře 1471 m2, p. č. 900/74 o výměře 1833 m2, p. č. 900/82o výměře 438 m2, p. č. 900/101 o výměře 4068 m2.
Bod č. 8Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků v k. ú. Němčice u Ivančic(všechny orná půda) p. č. 800/26 o výměře 976 m2, p. č. 800/46 o výměře 1089 m2,p. č. 800/47  o výměře 961 m2, p. č. 800/48 o výměře 984 m2, p. č. 1663/1 o výměře 1221 m2,p. č. 1663/76 o výměře 953 m2, p. č. 1663/77 o výměře 861 m2, p. č. 1663/78 o výměře657 m2.
Bod č. 10Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 255/2, zastavěná plochaa nádvoří, o výměře 18 m2, v k. ú. Hrubšice.
– nové úkoly, přísliby:Místostarosta p. Sojka zašle zastupitelům k rekonstrukci Besedního domu smlouvy spolus dodatky vč. případných finančních nebo termínových harmonogramů a současně zašlezastupitelům pozvánky na jednání s firmou OSP Moravský Krumlov.



16

22.Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v 16.45 hodin.

Milan Buček Jaroslav Sojkastarosta místostarosta

Radoslav Skála Rostislav Štorkověřovatel                                                                            ověřovatel

Zápis pořízen dne 8. 10. 2019Zapsala: Ing. Ivana KrejčováPříloha: č. 1) prezenční listina


