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

z přijatých usnesení 4. schůze rady města konané dne 12.02.2020
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. ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice - žádost o povolení zřídit přípravnou třídu

Návrh usnesení:
RM souhlasí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 47
odst. 1, se zřízením přípravné třídy v Základní škole Ivančice-Němčice, a to od 1. 9. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/79

2. Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků města Ivančice ke dni 31. 12. 2019

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí „Zprávu o povedené inventarizaci majetku a závazků města Ivančice
ke dni 31. 12. 2019“ předloženou ústřední inventarizační komisí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/80

3. Technické služby města Ivančice - čerpání investičního fondu

Návrh usnesení:
RM souhlasí, aby příspěvková organizace Technické služby města Ivančice čerpala
investiční fond ve výši 56 870,- Kč na nákup zastřešeného, síťového kontejneru 16 m3, na
shromažďování a převoz starého papíru.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/81

4. Schválení dohody o potravinové pomoci

Návrh usnesení:
RM schvaluje uzavření dohody o potravinové pomoci s Potravinovou bankou pro Brno a
Jihomoravským krajem, z.s., se sídlem Řípská 960/9a, 627 00 Brno-Slatina, pro naše
občany v tíživé životní situaci. Z uzavření dohody o potravinové pomoci neplynou městu
Ivančice žádné finanční závazky.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/82

5. Výpůjčka služebního vozidla
Návrh usnesení:

RM schvaluje výpůjčku služebního vozidla Fiat Panda 5B3 1688 pro Kulturní a
informační centrum Ivančice dne 5. 3. 2020 za účelem festivalové schůzky Concentus
Moraviae.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/83

6. Nájemní smlouva č. 2131000502 o nájmu pozemku p. č. 1158/61, zahrada, o výměře
503 m2, k.ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu č. 2131000502 o nájmu pozemku p. č. 1158/61, zahrada, o výměře
503 m2, k.ú. Němčice u Ivančic, uzavíranou mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a
H., .. Brno, jako nájemci.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/84

7. Žádost o vyjádření na akci „Budkovice chaty, obnova, kabel NN“ - dotčené pozemky
v majetku města p. č. 1930/184, 1930/6, 2387/83, 1933/16, 1958/3,2374/4 v k.ú. Budkovice

Návrh usnesení:
RM nesouhlasí s návrhem trasy v rámci akce s názvem „Budkovice chaty, obnova, kabel
NN“ dle předložené žádosti č. j. 1685/2020 a požaduje, aby projektant relevantně
zdůvodnil nové vedení trasy namísto trasy současné.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/85

8. Žádost o souhlas s opravou stávajících vjezdů do garáží bytového domu na ul. Chřestová

Návrh usnesení:
RM souhlasí s provedením opravy spočívající ve výměně současných nevyhovujících
betonových nájezdů z garáží u bytového domu na ul. Chřestová (na pozemku p. č. 3434, ostatní
plocha, (jiná plocha), dotčený sousední pozemek v majetku města Ivančice p. č. 3161/14, ostatní
komunikace, (ostatní plocha), v k. ú. Kounické Předměstí, za podmínek vyjádřených v č.j.:
OISMaP – 028/2020 ze dne 2. 2. 2020.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/86

9. Žádost o souhlas se stavebním záměrem "novostavba RD" na pozemku p. č. 10/1, k.ú.
Hrubšice, vybudování sjezdu a nájezdu a smlouva o právu provést stavbu

I. Návrh usnesení:
RM souhlasí se stavebním záměrem novostavby RD na pozemku p. č. 10/1 v k. ú.
Hrubšice, s provedením nového sjezdu a nájezdu a napojením novostavby na silnici: místní
komunikace III. třídy podle pasportu komunikací pod číslem 801c, za podmínek
vyjádřených v č.j.: OISMaP – 023/2020 ze dne 26. 1. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/87

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Ivančice, Palackého náměstí
196/6, Ivančice 664 91, IČO 281859, a F., bytem: .., Brno … .

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/88

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené dne 14. 10. 2014 mezi městem
Ivančice jako pronajímatelem a FC Ivančice jako nájemcem
Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 1, ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené dne 14. 10. 2014
mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a FC Ivančice, IČO 48480291, jako nájemcem.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/89

11. Souhlas s návrhem přechodného dopravního značení - akce E.ON Nad Klínkem I. a II. etapa
Návrh usnesení:

RM souhlasí s návrhem přechodného dopravního značení pro akci „Ivančice, Nad Klínkem,
rekonstrukce NN, VN“ (I. a II. etapa) dle vyjádření investičního technika OISMaP č.j.:
040/2020. Investor akce je E.ON a.s.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/90
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12. Souhlas s návrhem přechodného dopravního značení - akce E.ON Nad Klínkem III. a IV.
etapa

Návrh usnesení:
RM souhlasí s návrhem přechodného dopravního značení pro akci „Ivančice, Nad Klínkem,
rekonstrukce NN, VN“ (III. a IV. etapa) dle vyjádření investičního technika OISMaP č.j.:
041/2020. Investor akce je E.ON a.s.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/91

13. Souhlas s návrhem přechodného dopravního značení - akce E.ON Nad Klínkem V. etapa

Návrh usnesení:
RM souhlasí s návrhem přechodného dopravního značení pro akci „Ivančice, Nad Klínkem,
rekonstrukce NN, VN“ (V. etapa) dle vyjádření investičního technika OISMaP č.j.: 042/2020.
Investor akce je E.ON a.s.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/92

14. Souhlas s návrhem přechodného dopravního značení pro přeložku VN E.ON v Němčicích
Ke Karlovu
Návrh usnesení:

RM souhlasí s návrhem přechodného dopravního značení pro akci „Ivančice, Němčice,
přeložka VN“ dle vyjádření investičního technika OISMaP č.j.: 039/2020. Investor akce je
město Ivančice a provádí ji majitel DS E.ON a.s.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/93

15. Souhlas s návrhem přechodného dopravního značení pro realizaci přípojky vody a
kanalizace na Žerotínově náměstí
Návrh usnesení:

RM souhlasí s návrhem přechodného dopravního značení pro akci „Vodovodní a
kanalizační přípojka na Žerotínově náměstí“ dle vyjádření investičního technika OISMaP č.j.:
024/2020. Přípojky budou provedeny k objektu na parcele st. 752 v k.ú. Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/94
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16. Rozpočtové opatření č. 2 - narozpočtování akcí ze zásobníku
Návrh usnesení:

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 - týkající se narozpočtování prvních 5 akcí (ze
schváleného zásobníku akcí) do rozpočtu 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/95

17. Rozpočtové opatření č. 3 - narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 1 až 4 / 2020
Návrh usnesení:

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 týkající se narozpočtování schválených bodů z rad
č. 1 až 4 roku 2020 dle podkladu předloženého Ing. Peškou.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/96

18. Záměr prodeje pozemku p. č. 440/1 v k. ú. Hrubšice
Návrh usnesení:

RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 440/1, ostatní
plocha (neplodná půda), o výměře 9 185 m2 v k. ú. Hrubšice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/97

19. Záměr nabytí pozemků v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí pozemků v k. ú. Ivančice:
p. č. 1157/13, orná půda o výměře 40 m2, p. č. 1157/57, orná půda o výměře 107 m2

(spoluvlastn. podíl o velikosti 34/48),
p.č. 3114/14, ostatní plocha (silnice) o výměře 46 m2 a p. č. 3324/27, ostatní plocha
(manipulační plocha) o výměře 9 m2.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/98

20. Parkování na pozemku p. č. 3194/13 v k. ú. Ivančice - ZOŠI TRANS
Návrh usnesení:

RM nesouhlasí s parkováním 5 vozidel nad 3,5 tuny firmy ZOŠI TRANS, s.r.o., IČO
26915031, na pozemku p. č. 3194/13 v k. ú. Ivančice,  a to z důvodu povinnosti města
dodržet smluvní ujednání se společností České dráhy, a.s., vztahující se k předmětnému
pozemku.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/99

21. Parkování na pozemku p. č. 3194/13 v k. ú. Ivančice – firmy Miroslav Nováček a
NOMIsped s.r.o.
Návrh usnesení:

RM nesouhlasí s parkováním 5 vozidel nad 3,5 tuny firmy Miroslav Nováček, IČO
75813785, a společnosti NOMIsped s.r.o., IČO 05200407, na pozemku p. č. 3194/13
v k. ú. Ivančice, a to z důvodu povinnosti města dodržet smluvní ujednání se společností
České dráhy, a.s. vztahující se k předmětnému pozemku.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/100

22. Souhlas s akcí 4x Novostavba RD na pozemcích p.č. KN 800/18, 800/19, 800/35 a  800/36,
vše k.ú. Němčice u Ivančic
Návrh usnesení:

RM souhlasí, jako spoluvlastník sousedních pozemků p. č. 1663/48 a p. č. 800/21 v k. ú.
Němčice u Ivančic, s provedením staveb "4x Novostavba RD na pozemcích p.č. 800/18,
800/19, 800/35 a  800/36", vše v k. ú. Němčice u Ivančic, včetně souhlasu s dopravním
napojením těchto staveb na účelovou komunikaci na těchto pozemcích.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/101

23. Revokace usnesení - Smlouva o poskytnutí finanční podpory JmK
Návrh usnesení:

RM ruší usnesení RM/2020/3/63 ze dne 29.1.2020, dle něhož rada města schválila
Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu
Jihomoravského kraje městu Ivančice č. 063109/20/OSV, na základě které bude městu
Ivančice poskytnuta částka 137 600,- Kč pro rok 2020 jako účelová finanční podpora na
jednotlivé sociální služby - na Pečovatelskou službu a na denní stacionář, kde v záhlaví
smlouvy bylo nesprávně uvedeno sídlo města Ivančice - Na Úvoze 5, Ivančice
a současně schvaluje
Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu
Jihomoravského kraje městu Ivančice č. 063345/20/OSV, na základě které bude městu
Ivančice poskytnuta částka 137 600,- Kč pro rok 2020 jako účelová finanční podpora na
jednotlivé sociální služby - na Pečovatelskou službu a na denní stacionář.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/102
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24. Převod financí v rámci RM podatelna
Návrh usnesení:

RM schvaluje přesun nezbytné částky finančních prostředků z akce Rekonstrukce obřadní
síně na MěÚ na akci Rekonstrukce podatelny v rámci § 6171.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/103

25. Převod financí v rámci RM regenerace památkové zóny
Návrh usnesení:

RM odkládá projednání bodu týkajícího se přesunu finančních prostředků z akce
Klimatizace na památníku Alfonse Muchy na akci Spoluúčast na Regeneraci památkové
zóny v rámci § 3322.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/104

26. Schválení smlouvy o zajištění organizace výběrového řízení a poskytování dotačního
managementu na projekt s názvem "Rekonstukce vodního díla Řeznovice"
Návrh usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o zajištění organizace výběrového řízení a poskytování dotačního
managementu na projekt s názvem "Rekonstrukce vodního díla Řeznovice" se společností
ALNIO Group s.r.o., se sídlem Kounicova 284/39, 602 00  Brno, IČO 29305497, s cenou
44 000,- Kč bez DPH za organizaci výběrového řízení a cenou 40 000,- Kč bez DPH za
poskytnutí dotačního managementu. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP a dotace
Ministerstva zemědělství.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/105

27. Veřejná zakázka malého rozsahu "Pořízení osobního vozidla pro Technické služby města
Ivančice" - přidělení zakázky a schválení kupní smlouvy
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Pořízení osobního
vozidla pro Technické služby města Ivančice" firmě IVACAR 2000, a.s., se sídlem
Krumlovská 1430/30, 664 91  Ivančice, IČO 25573411, s nabídkovou cenou 346 463,- Kč
vč. DPH a vzdáleností autorizovaného servisu 0 km od města Ivančice a schvaluje kupní
smlouvu s touto firmou.
Osloveny byly 3 firmy, podány byly 3 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/106



8

28. Veřejná zakázka malého rozsahu "Pořízení osobního vozidla pro město Ivančice" - přidělení
zakázky a schválení kupní smlouvy
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Pořízení osobního
vozidla pro město Ivančice" firmě IVACAR 2000, a.s., se sídlem Krumlovská 1430/30,
664 91  Ivančice, IČO 25573411, s nabídkovou cenou 649 356,- Kč vč. DPH a vzdáleností
autorizovaného servisu 28 km od města Ivančice a schvaluje kupní smlouvu s touto firmou.
Osloveny byly 3 firmy, podány byly 3 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/107

29. Veřejná zakázka malého rozsahu "Velkostan pro město Ivančice" přidělení zakázky a
schválení kupní smlouvy
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Velkostan pro město
Ivančice" firmě Arotenal Plus s.r.o., se sídlem Za Zámečkem 744/9, 158 00  Praha 5, IČO
29039363, s nabídkovou cenou 312 107,- Kč vč. DPH a schvaluje kupní smlouvu s touto
firmou.
Osloveny byly 3 firmy, podány byly 3 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/108

30. Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava svislých rozvodů vody v Penzionu pro důchodce
Ivančice" - schválení výzvy a zadávací dokumentace
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
svislých rozvodů vody v Penzionu pro důchodce Ivančice“.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/109

31. Veřejná zakázka malého rozsahu "Ivančice, rekonstrukce veřejného osvětlení Budkovice
(nadzemní část)" - schválení výzvy a zadávací dokumentace

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 „Ivančice,
rekonstrukce veřejného osvětlení Budkovice (nadzemní část)“.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2020.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/110

32. Veřejná zakázka malého rozsahu "Ivančice, rekonstrukce veřejného osvětlení na ulicích
Slunečná, Nad Klínkem a Novohorská (nadzemní část)" - schválení výzvy a zadávací
dokumentace

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 „Ivančice,
rekonstrukce veřejného osvětlení Slunečná, Nad Klínkem a Novohorská (nadzemní část)“.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/111

33. Podlimitní veřejná zakázka "Oprava účelových a místních komunikací, Ivančice -
Řeznovice a Hrubšice" - přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise v souladu s § 123 zákona
o zadávání veřejných zakázek přidělení veřejné podlimitní zakázky s názvem „Oprava
účelových a místních komunikací, Ivančice - Řeznovice a Hrubšice“ účastníkovi
Řeznovice MK, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, účastník č. 1 COLAS CZ a.s.
(vedoucí účastník), IČO  26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, a  účastník
č. 2 IDPS s.r.o., IČO 47537205, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno,
s nabídkovou cenou 43 499 999,43 Kč bez DPH.
RM současně schvaluje Smlouvu o dílo s tímto účastníkem.
V jednacím řízení s uveřejněním byla podána 1 nabídka.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/112

34. Podlimitní veřejná zakázka "Oprava místních komunikací, Ivančice - Budkovice" - přidělení
zakázky a schválení smlouvy o dílo
Návrh usnesení:

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise v souladu s § 123 zákona
o zadávání veřejných zakázek přidělení veřejné podlimitní zakázky s názvem „Oprava
místních komunikací, Ivančice - Budkovice“ účastníkovi Budkovice MK, se sídlem
Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, účastník č. 1 (vedoucí sdružení) IDPS s.r.o.,
IČO 47537205, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, a  účastník č. 2
(účastník sdružení) COLAS CZ a.s., IČO  26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00
Praha 9, s nabídkovou cenou 19 855 130,53 Kč bez DPH.
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RM současně schvaluje Smlouvu o dílo s tímto účastníkem.
V jednacím řízení s uveřejněním byla podána 1 nabídka.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/113

35. Smlouva o finanční podpoře na sociální služby - JmK
Návrh usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb
z rozpočtu Jihomoravského kraje městu Ivančice č. 063480/20/OSV, na základě které bude
městu Ivančice poskytnuta částka 1 480 000,- Kč pro rok 2020 jako účelová finanční
podpora na jednotlivé sociální služby - na Pečovatelskou službu a na denní stacionář.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/114

36. Dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění činnosti při svozu a likvidaci odpadu

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění činnosti při svozu a likvidaci odpadu
uzavřené dne 5. 11. 2015 mezi městem Ivančice a firmou SUEZ CZ a.s. (dříve SUEZ
Využití zdrojů a. s.), IČO 25638955, se sídlem: Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 -
Vinohrady, spočívající zejména v úpravě ceny za roční plnění podle příloh č. 1a, 1b
smlouvy o inflaci.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/115

37. Zjištění podmínek úvěru na spoluúčast města na splaškovou kanalizaci v místních částech
Budkovice a Řeznovice-Hrubšice

Návrh usnesení:
RM ukládá Ing. Peškovi zjistit u Komerční banky, a.s., České spořitelny, a.s. a
Československé obchodní banky, a. s., nabídku podmínek eventuálního úvěru na uhrazení
spoluúčasti města na splaškovou kanalizaci v místních částech Budkovice a Řeznovice-
Hrubšice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/4/116


