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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 10. schůze rady města konané dne 08.04.2020
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. Oprava místních komunikací - vícepráce
I.Návrh usnesení:

RM schvaluje provedení úprav místních komunikací v Řeznovicích na základě změnových
listů č. ZL01, ZL01Ř, ZL02Ř, ZL04 a ZL04Ř.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/261

II. Návrh usnesení:
RM neschvaluje provedení úprav místních komunikací v Řeznovicích na základě změnových
listů č. ZL03, ZL03Ř, ZL05 a ZL05Ř .

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/260

2. Finanční opatření města v souvislosti s COVID-19
Návrh usnesení:

RM ukládá zastavit realizaci veškerých nezahájených investičních akcí, mimo investic
ohrožujících užívání bytového fondu města, bezpečnosti, s financováním ze státních a
evropských fondů.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/262

3. Dodatek ke smlouvě o debetní kartě
Návrh usnesení:

RM schvaluje dodatek ke smlouvě o debetní kartě k výdajovému účtu města sjednaný
s KB a.s., IČO 45317054, Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/263

4. Nabytí spoluvlastnických podílů u pozemků na LV č. 3239 v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí spoluvlastnických podílů (o velikosti 1/2)
u lesních pozemků na LV č. 3239 v k. ú. Ivančice:
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p. č. 2511 o výměře 61 m2, p. č. 2536 o výměře 4161 m2, p. č. 2538 o výměře 518 m2, p. č.
2539 o výměře 500 m2, p. č. 2548 o výměře 917 m2 od Vojenských lesů a statků ČR, s. p.,
IČO 00000205, se sídlem: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice za kupní cenu ve
výši 93 456,- Kč.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/264

5. Znalecký posudek - ocenění pozemků

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit obvyklé ceny pozemků pro prodej, nájem, pacht
a věcná břemena stanovené znaleckým posudkem č. 1734/2020, ve znění dodatku ze dne
24. 3. 2020, vypracovaným soudním znalcem P.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/265

6. Smlouva o právu přístupu přes obecní pozemek
Návrh usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o právu přístupu přes obecní pozemek ve vlastnictví města Ivančice, a
to p. č. 3475, ostatní plocha, (jiná plocha), o výměře 281 m2, zapsaný v katastru nemovitostí
na LV 10001 pro k. ú. Ivančice, obec Ivančice , mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého
náměstí 196/6, Ivančice 664 91, IČO 281859, a P., trvale bytem: … Brno.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/266

7. Žádost o umístění stánku s občerstvením
Návrh usnesení:

RM nesouhlasí s umístěním stánku rychlého občerstvení na pozemku p. č. 900/4, ostatní
plocha, (jiná plocha), na parkovišti v blízkosti panelového domu umístěného na adrese: Mjr.
Nováka 2,4, Ivančice 664 91, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/267

8. Žádost o souhlas na překosení části pozemku v majetku města Ivančice, a to p. č. 1620/11
v k. ú. Letkovice
Návrh usnesení:

RM souhlasí s přesečením části pozemku p. č. 1620/11, lesní pozemek, o celkově výměře
69 594 m2 (část určená k přesečení 0,19 ha) v k. ú. Letkovice za podmínky, že pozemek
nebude uzavírán před vstupem jiných osob v rámci možnosti vstupu na významný krajinný prvek.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/268

9. Žádost o vyjádření na akci „Ivančice, Kounická, .., přípojka NN“ a Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 103058301/002 – dotčený pozemek v majetku města
p. č. 2769/5 v k.ú. Kounické Předměstí

I.Návrh usnesení:
RM souhlasí s návrhem trasy v rámci akce s názvem „Ivančice, Kounická, .., přípojka NN“
dle předložené žádosti č. j. MI 5872/2020 za podmínek uvedených ve vyjádření OISMaP č. j.:
MI 6039/2020 ze dne 18.03.2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/269

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 103058301/002
mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce,
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO
28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví
města Ivančice parc. č. 2769/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Kounické
Předměstí, obec Ivančice, za jednorázovou úhradu ve výši 1300,- Kč.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/270

10. Žádost o povolení využití parku ke konání akce Easter Egg Hunt
Návrh usnesení:

RM schvaluje bezplatné užití pozemků ve vlastnictví města nacházejících se v parku
u Edenu p. č. 7, p. č. 8 a p. č. 9/1, vše v k. ú.  Ivančice, obec Ivančice, spolkem Nová Zahrada
Ivančice, z. s., .., 664 91 Ivančice, IČO 04628845, dne 13. 4. 2020 za účelem konání
neziskové akce Easter Egg Hunt, za podmínky, že v uvedeném termínu již nebudou platná a
účinná žádná omezení pro konání této akce související s pandemií coronaviru.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/271

11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2607/49 o výměře 10 m2 oddělené geometrickým plánem
č. 1379-27/2020 a nově označené jako pozemek p. č. 2607/66 vše v k. ú. Kounické Předměstí,
obec Ivančice
Návrh usnesení:

RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice:
a) zrušit usnesení č. ZM/2018/1/20 ze dne 12.02.2018, kterým byl schválen záměr prodeje části

pozemku p. č. 2607/49, lesní pozemek, o výměře 8-9 m2, k. ú. Kounické Předměstí,
b) schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2607/49 oddělené geometrickým plánem
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č. 1379-27/2020 a nově označené jako pozemek p. č. 2607/66, lesní pozemek, les
s budovou, o výměře 10 m2, vše v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsané na
LV č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního
pracoviště Brno-venkov.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/272

12. Revokace usnesení č. RM/2020/8/243

Návrh usnesení:
RM schvaluje revokaci usnesení č. RM/2020/8/243 ze dne 25. 3. 2020 z důvodu změny
daňové sazby takto:
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Restaurování kamenných
prvků na fasádě a ve vstupních prostorách domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6,
Ivančice" firmě MgA. René Vlasák, .., 616 00  Brno, IČO 47386568, s nabídkovou cenou
413 694,- Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou.
Osloveno bylo 5 firem, podána byla 1 nabídka, 1 firma se omluvila z kapacitních důvodů.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2020 a dotace Ministerstva kultury.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/273

13. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001690369
Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
č. 9001690369 s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001
České Budějovice, IČO 28085400, pro odběrné místo k.ú. Ivančice p.č. 440/7, (parkovací
dům). Smlouva zvyšuje rezervovaný příkon. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/274

14. Dočasné snížení měsíčních plateb nájemného za pronájem nebytových prostor a dočasné
snížení měsíčních paušálních plateb za služby, a to po dobu zákazu provozování
maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách na základě Usnesení Vlády ČR
o přijetí krizového opatření

I.Návrh usnesení:
RM schvaluje prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor za měsíc duben 2020
z důvodu zákazu provozování maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách na
základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a dalších navazujících
Usnesení vlády ČR ve spojení s Mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem
zdravotnictví (v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky) pro
následující nájemce:
Elišku Barešovou, .., IČO 12453196,
Miloslavu Husákovou, .., IČO 75911655,
BM Pub. s. r. o., .., IČO 03369617, zastoupena: B., .. Ivančice,
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Dušana Kolkopa, .., IČO 08231001,
Borka Voborného, .., IČO 75516241,
Marii Hvězdovou, .., IČO 61690431,
Jiřinu Kovaříkovou, .., IČO 40964396,
Naděždu Kabelkovou, .., IČO 42273251 a Miroslavu Burešovou, .., IČO 42609089,
Jarmilu Capykovou, .., IČO 45602492.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/275

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor a prominutí měsíčních
paušálních plateb za služby, obojí za měsíc duben 2020, a to z důvodu zákazu provozování
maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách na základě Usnesení vlády České
republiky o přijetí krizového opatření a dalších navazujících Usnesení vlády ČR ve spojení s
Mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví (v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu vládou České republiky)  pro následující nájemce:
Coca Colu HBC Česká republika, s. r. o., se sídlem: Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9
Kyje, IČO 41189698, zastoupena: P.,
Jana Doupovce, .., IČO 61432270,
Darju Šlapanskou, .., IČO 68633637.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/276

15. Stavební záměr "Optická přístupová síť Řeznovice" a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – dotčené pozemky v majetku města v k.ú. Řeznovice
Návrh usnesení:

RM souhlasí s návrhem trasy dle předloženého stavebního záměru sp. zn. S-MI 6143/2020 s
názvem „Optická přístupová síť Řeznovice“ za podmínek uvedených ve vyjádření OISMaP ze
dne 6. 4. 2020.
Rada města schvaluje:
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice jako povinným
z věcného břemene a společností itself s.r.o., se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00
Brno, IČO 18826016, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví
města Ivančice, a to: parc. č. 2, parc. č. 44/4, parc. č. 44/5, parc. č. 72, parc. č. 231/1, parc. č.
302/1, parc. č. 660/5, parc. č. 661/1, parc. č. 661/6, parc. č. 661/7, parc. č. 662/6, parc. č. 663,
parc. č. 664, parc. č. 666/25, parc. č. 668/1, parc. č. 669/1, parc. č. 669/2, parc. č. 669/3, parc.
č. 670/1, parc. č. 670/4, parc. č. 671/12, parc. č. 672/1, parc. č. 673/2, parc. č. 675/6, parc.
č. 686/3, parc. č. 689/4 všechny v k. ú. Řeznovice, zapsaných na LV 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov za jednorázovou úplatu ve
výši 20,- Kč x 5 x l m² plochy věcného břemene, které bude zřízeno v šíři 0,35 m po celé
délce trasy podzemního komunikačního vedení.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/277
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16. Optická přístupová síť Hrubšice - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 773 - změna

Návrh usnesení:
RM ruší usnesení č. RM/2020/5/157 dne 26.02.2020.
Rada města schvaluje:
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 773 mezi městem Ivančice jako
povinným z věcného břemene a společností itself s.r.o., se sídlem Pálavské náměstí 4343/11,
628 00 Brno, IČO 18826016, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve
vlastnictví města Ivančice, a to: parc. č. 19/4, parc. č. 19/5, parc. č. 28, parc. č. 72/1, parc. č.
126/2, parc. č. 143, parc. č. 144, parc. č. 187/1, parc. č. 234/1, parc. č. 253/1, parc. č. 253/5,
parc. č. 255/1, parc. č. 255/10, parc. č. 256/2, parc. č. 256/3, parc. č. 257, parc. č. 458/2, parc.
č. 460/25, všechny v k. ú. Hrubšice, zapsaných na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov za jednorázovou úplatu ve výši
20,- Kč x 5 x l m² plochy věcného břemene, které bude zřízeno v šíři 0,35 m po celé délce
trasy podzemního komunikačního vedení.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/278

17. Optická přístupová síť Budkovice - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 774 - změna

Návrh usnesení:
RM ruší usnesení č. RM/2020/5/159 dne 26.02.2020.
Rada města schvaluje:
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 774 mezi městem Ivančice jako
povinným z věcného břemene a společností itself s.r.o., se sídlem Pálavské náměstí 4343/11,
628 00 Brno, IČO 18826016, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve
vlastnictví města Ivančice, a to: parc. č. 1683/67, 1835/19, 2374/3, 2372/1, 2382/1, 2380,
47/1, 2425/3, 22/1, 23/3, 641/146, 641/89, 641/88, všechny v k.ú. Budkovice, zapsaných na
LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov
za jednorázovou úplatu ve výši 20,- Kč x 5 x l m² plochy věcného břemene, které bude
zřízeno v šíři 0,35 m po celé délce trasy podzemního komunikačního vedení.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/279

18. Dar  Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci - darovací smlouva

Návrh usnesení:
RM schvaluje finanční dar ve výši 20 000,- Kč Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci,
Ivančice, IČO 00225827, v souvislosti s epidemií COVID-19.  Hrazeno bude z rezervy rady.
Současně RM schvaluje příslušnou darovací smlouvu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/280
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19. Smlouva o spolupráci – S.

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o spolupráci mezi městem Ivančice a S., bytem: .., 664 91 Ivančice,
spočívající ve vzájemné součinnosti v rámci procesu výstavby parkovacího domu na pozemku
p. č. 440/7 v k. ú. Ivančice, za podmínek tam uvedených.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/10/281


