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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 3. schůze rady města konané dne 29.01.2020
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. Veřejná finanční podpora - charitativní organizace
Návrh usnesení:

RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory níže uvedeným charitativním organizacím a
zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Žadatel Účel Schválená výše
podpory v Kč

Diakonie Českobratrské
církve evangelické
Myslibořice

příspěvek na uživatele služeb
1 občan v Domově se zvláštním
režimem
3 občané v Domově pro seniory

50 000,00

Diecézní charita Brno,
oblastní charita Rajhrad

péče občanům v rámci hospice
sv. Josefa v Rajhradě 15 000,00

Oblastní charita Tišnov,
Chráněné bydlení a Sociální
rehabilitace Skryje

příspěvek na uživatele služeb
1 občan, chráněné bydlení a
sociální rehabilitace

12 000,00

Hrazeno bude z rezervy rady.
Hlasování:

Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/40

2. ZŠ V. Menšíka Ivančice - zapojení do projektu
Návrh usnesení:

RM schvaluje zapojení Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice do projektu "Výchova
k aktivnímu občanství". Projekt je realizován v rámci programu "Vzdělávání" - Česká republika,
2. výzva projektů institucionální spolupráce v rámci finančního mechanismu EHP 2014-2021.
Realizace projektu:  1. 8. 2020 – 31. 7. 2022
Výše podpory: 3 750 000 Kč
Spolufinancování: 0%

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/41

3. ZŠ V. Menšíka Ivančice - přerušení provozu školní družiny
Návrh usnesení:

RM souhlasí v souladu s Vyhláškou č. 163/2018 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, § 8, odstavec 2, s uzavřením školní
družiny při Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice v době pololetních prázdnin dne 31. 1.
2020 a v době jarních prázdnin ve dnech 17. 2. - 21. 2. 2020, a to z organizačních důvodů.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/42

4. Žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet
Návrh usnesení:

RM schvaluje připojení města Ivančice k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením
tibetské vlajky dne 10.03.2020 na budově MěÚ Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/43

5. Členství v destinační společnosti Brněnsko, z. s.
Návrh usnesení:

RM odkládá projednání bodu.
Hlasování:

Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/44

6. Dodatky ke smlouvám na městský kamerový dohlížecí systém
Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č.1 k servisní smlouvě na městský kamerový dohlížecí systém ze dne
23. 11. 2017 mezi městem Ivančice, IČO 00281859 a společností itself s.r.o., IČO 18826016,
kterým se smlouva doplňuje o čl. 11 - Zajištění souladu při zpracování osobních údajů a Dodatek
č. 2 ke smlouvě o dílo „Dodávka městského monitorovacího systému “ ze dne 23. 11. 2017 ve
znění Dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 19. 12. 2019 mezi městem Ivančice, IČO 00281859 a
společností itself s.r.o., IČO 18826016, kterým se smlouva doplňuje o čl. 8 - Zajištění souladu
při zpracování osobních údajů.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/45

7. Žádost o souhlas města Ivančice se stavbou RD, umístění přípojek, sjezdu a nájezdu na místní
komunikaci, dotčený pozemek v majetku města p. č. 255/1, v k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení:
RM souhlasí s novostavbou RD, umístěním inženýrských sítí a se sjezdem a nájezdem na akci
Novostavba rodinného domu v Hrubšicích na parcele p.č. 197/1 v k. ú. Hrubšice, spočívající
v umístění novostavby RD, jímky na vyvážení, napojení na inženýrské sítě – voda a splašková
kanalizace, sjezdu a nájezdu z místní komunikace na parcele č. 255/1  v k. ú. Hrubšice, dotčený
pozemek v majetku města Ivančice p. č. 255/1, ostatní plocha, (ostatní komunikace), v k. ú. Hrubšice,
za podmínek vyjádřených v č.j.: OISMaP – 559/2020 ze dne 14. 1.2020.
RM upozorňuje na nutnost, aby stavebník koordinoval provádění své stavební akce
s prováděním opravy místní komunikace městem.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/46

8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci vodovodní a splaškové přípojky, dotčený pozemek
v majetku města Ivančice p. č. 2782/1, v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM souhlasí s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky (umístění potrubí splaškové přípojky)
pro novostavbu pivovaru na pozemku p. č. 2438/10, manipulační plocha (ostatní plocha), investor
MUCHA Resort s.r.o., dotčený pozemek v majetku města Ivančice p. č. 2782/1, ostatní plocha, (jiná
plocha), vše v k. ú. Kounické Předměstí, za podmínek vyjádřených v č.j.: OISMaP – 020/2020 ze
dne 17. 1. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/47

9. Žádost o změnu zákazníka přepis plyn a elektřina v městském bytě

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje žádost o změnu zákazníka na dodávku plynu s E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26078201, pro odběrné místo Chřestová 1018/41,
Ivančice, byt č. 3.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/48

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje žádost o změnu zákazníka na dodávku elektřiny s E.ON Energie, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26078201, pro odběrné místo Chřestová
1018/41, Ivančice, byt č. 3.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/49

10. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Růžová 866/14, Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4 na adrese Růžová 866/14, Ivančice,
nájemkyně Š., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 1. 2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/50
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11. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Chřestová 1018/41, Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice,
nájemkyně P., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 1. 2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/51

12. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Palackého náměstí 27/12, Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1 na adrese Palackého náměstí 27/12,
Ivančice, nájemkyně F., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 1. 2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/52

13. Přidělení zakázky "digitální povodňový plán" a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení:
RM schvaluje přidělení zakázky „Digitální povodňový plán“ firmě ENVIPARTNER, s.r.o.,
Vídeňská 546/55, 639 00 Brno, IČO 28358589,  za cenu  115 000,- bez DPH. RM schvaluje
smlouvu s tímto dodavatelem. Osloveny byly 3 firmy, podány byly 3 nabídky. Hrazeno bude
z rozpočtu OISMaP a dotace OPŽP.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/53

14. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 570/6, ostatní plocha, o výměře 60 m2, k.ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 570/6, ostatní plocha, o výměře 60 m2, k. ú.
Ivančice, dle předloženého zákresu v katastrální mapě.

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

Usnesení nebylo přijato

15. Žádost o vydání stanoviska k dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu „II/395 Dolní
Kounice opěrná zeď v km 29,500"

Návrh usnesení:
RM souhlasí se stavebním záměrem SÚS Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
opravy silnice a opěrné zdi v km 29,500 na krajské silnici II/395 v k. ú. Dolní Kounice dle
dokumentace na stavbu „II/395 Dolní Kounice opěrná zeď v km 29,500 + most 395-007 - DÚR,
IČ“ z pozice možného účastníka řízení.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/54

16. Sjezd a nájezd na pozemek p. č. st. 302 přes chodník na pozemku p. č. 3167/2 (dotčený pozemek
v majetku města), vše v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM souhlasí s vybudováním sjezdu a nájezdu z komunikace II/394, která je umístěna na pozemku
p.č. 3130/1, ostatní plocha, silnice o výměře 4256 m2 na pozemek p. č. st. 302, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 413 m2, přes chodník na pozemku p. č. 3167/2, ostatní komunikace (ostatní
plocha), o výměře 1054 m2, vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, za podmínek vyjádřených v č.j.:
OISMaP – 025/2020 ze dne 26. 1. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/55

17. Dopravní značení na oslavy 75. výročí osvobození Ivančic
I.Návrh usnesení:

RM schvaluje navržené řešení dopravní situace na akci Vzpomínkové oslavy k výročí 75 let od
osvobození Ivančic pořádané Společností Renata, Sekce vojenské historie, IČO 67028471. RM
pověřuje OISMaP k získání souhlasu od OSČ-SH s přechodným DZ, úplnou uzavírkou a
zvláštního užívání komunikace v době konání oslav.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/56

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje zřízení jednorázové nekomerční střelnice na dny 22. - 26. 4. 2020, dotčené
pozemky v majetku města Ivančice:  p. č. 2782/1, 53, 58/1, 59/1, 2441/5, 2651/54, 2607/2,
2651/38, 2777/5, 2651/48 v k. ú. Kounické Předměstí a p. č. 532/5 v k. ú. Ivančice za účelem
uspořádání oslav 75. výročí osvobození.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/57

18. Parkování na pozemku p. č. 3194/13 v k. ú. Ivančice - D. C. Bus, s. r. o.
Návrh usnesení:

RM odkládá projednání bodu a požaduje doplnění podkladů a rozhodných informací.
Hlasování:

Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/58
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19. Parkování na pozemku p. č. 3194/13 v k. ú. Ivančice - ZOŠI TRANS, s.r.o.
Návrh usnesení:

RM odkládá projednání bodu a požaduje doplnění podkladů a rozhodných informací.
Hlasování:

Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/59

20. Parkování na pozemku p. č. 3194/13 v k. ú. Ivančice - NOMIsped, s.r.o.
Návrh usnesení:

RM odkládá projednání bodu a požaduje doplnění podkladů a rozhodných informací.
Hlasování:

Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/60

21. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Ordos
Návrh usnesení:

RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Výroba, dodávka a montáž vybavení vč. osvětlení
a podlahy podatelny v budově č. p. 196 - Městský úřad v Ivančicích“ s firmou Ordos s.r.o., IČO
27715345, se sídlem: Na Pískové cestě 10, 625 00 Brno, spočívající ve zvýšení ceny díla
1 936 769,- Kč bez DPH z důvodu víceprací. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/61

22. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo - ESOX
Návrh usnesení:

RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo „Sanace soklu objektu radnice na Palackého
náměstí 196/6 v Ivančicích“ s firmou ESOX, spol. s r.o., IČO 00558010, se sídlem: Libušina
třída 23, 623 00 Brno, spočívající ve snížení ceny díla na 1 984 587,37 Kč bez DPH z důvodu
méněprací a změně platebních podmínek.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/62

23. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu
Jihomoravského kraje městu Ivančice č. 063109/20/OSV
Návrh usnesení:

RM schvaluje 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.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/63

24. Plná moc k podání žádosti o vydání rozhodnutí o dotčení části lesního pozemku p.č. 2607/49
v k.ú. Kounické Předměstí stavbou kopané studny a biologického septiku
Návrh usnesení:

RM schvaluje plnou moc panu P., nar. .., bytem .. Brno k podání žádosti o vydání rozhodnutí
o dotčení části lesního pozemku v majetku města Ivančice p. č. 2607/49 v k. ú. Kounické
Předměstí stavbou kopané studny a biologického septiku.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/64

25. Plná moc na organizování nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Protipovodňová opatření města
Ivančice"
Návrh usnesení:

RM schvaluje plnou moc pro firmu ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Vídeňská 546/55, 639 00
Brno, Štýřice, IČO 28358589 k zastupování při organizování výběrového řízení nadlimitní
zakázky s názvem "Protipovodňová opatření města 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/2020/3/65

26. Nadlimitní veřejná zakázka "Protipovodňová opatření města 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 nadlimitní zakázku s názvem „Protipovodňová opatření
města Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2020 a dotace Operačního programu
Životního prostředí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/66

27. Veřejná zakázka malého rozsahu "Pořízení osobního vozidla pro město 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 „Pořízení osobního
vozidla pro město 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/2020/3/67
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28. Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI a stavební úpravy
koupelen a WC v bytových jednotkách a prostorách provozovny ČP, Komenského náměstí 21/9,
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 „Rekonstrukce
stoupacího potrubí ZTI a stavební úpravy koupelen a WC v bytových jednotkách a prostorách
provozovny ČP, Komenského náměstí 21/9, 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/2020/3/68

29. Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce VO Budkovice (podzemní vedení) - přidělení
zakázky a schválení smlouvy o dílo
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  "Rekonstrukce VO
Budkovice (podzemní vedení)" firmě ZMES, s.r.o., se Sadová 829/1, 674 01  Třebíč, IČO
43371833 s nabídkovou cenou 552 025,- Kč bez DPH.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/69

30. Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce VO ul. Novohorská, Nad Klínkem, Slunečná
(podzemní vedení)" - přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  "Rekonstrukce VO ul.
Novohorská, Nad Klínkem, Slunečná (podzemní vedení)" firmě DUR plus, spol.  s r. o., se
sídlem 1. máje 117, 664 84  Zastávka, IČO 25326767 s nabídkovou cenou 354 200,- Kč bez
DPH. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/70

31. Změna účelu poskytnuté dotace na rok 2020
Návrh usnesení:

RM souhlasí se změnou účelu poskytnuté dotace ve výši 4 000,- Kč, místo na 35. výročí založení
zdravotnické záchranné služby na rockový zdravotnický bál. Příjemcem dotace je pan Š., bytem
Ivančice. RM současně schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 19/2020 o poskytnutí dotace,
hrazeno bude z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
z rozpočtu města Ivančice pro rok 2020 - obecná pravidla, z dílčího programu "Kultura, péče
o památky a spolková činnost".
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/71

32. ZŠ V. Menšíka Ivančice - 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 Vladimíra Menšíka Ivančice, a to od  1. 9. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/72

33. Zápis č. 11 ze zasedání Komise pro regeneraci  památkové zóny
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí zápis č. 11 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny a souhlasí s
obnovením sochy Panny Marie v Krumlovské ulici na p. č. 3153/3, k. ú. Ivančice.
RM ukládá OISMaP vypracovat žádost o dotaci z programu JMK "Podpora památek místního
významu         v Jihomoravském kraji v roce 2020".

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/73

34. ZŠ V. Menšíka Ivančice - zapojení do projektu "Přírodní zahrady"
Návrh usnesení:

RM udělila souhlas usnesením č. RM/2019/36/895 přijatým na zasedání rady města č. 36
konaném dne 20. 11. 2019 k zapojení Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice do výzvy
č. 7/2019 Státního fondu životního prostředí ČR:
Prioritní oblast: Environmentální prevence
Podoblast: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Podporované aktivity: Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných
zařízení pro účely EVVO ("Přírodní zahrady")
Termín výzvy: 3. 2. 2020 do 31. 3. 2020
Výše podpory: od 100 tis. Kč do 500 tis. Kč, podpora činí 85% z celkových způsobilých výdajů.
Projekt je zaměřen na podporu výuky ve venkovním prostředí v oblasti environmentální
prevence.
RM v návaznosti na usnesení č. RM/2019/36/895 uděluje dále souhlas s realizací projektu
"Zahrada Jižní Moravy pro děti Základní školy Vladimíra Menšíka v Ivančicích" na pozemku p.
č. 47/1, k. ú. Ivančice, který základní škola užívá na základě Smlouvy o nájmu nebytových
prostor a pozemků, uzavřené dne 11. 8. 2013 mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a
Základní školou V. Menšíka Ivančice jako nájemcem, ve znění pozdějších Dodatků.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/74
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35. Veřejná zakázka malého rozsahu - zpracování žádosti o dotaci "Přestupní uzel hromadné dopravy
v Ivančicích - 0. etapa parkovací dům" - přidělení zakázky a schválení příkazní smlouvy
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na podání žádosti k projektu "Přestupní
uzel hromadné dopravy v Ivančicích - 0. etapa parkovací dům" firmě RPA Dotace, s.r.o., se
sídlem Koutného 2269/3, 602 00  Brno, IČO 01399357,   s nabídkovou cenou 38 000,- Kč bez
DPH za zpracování a podání žádosti o dotaci a  228 000,- Kč bez DPH v případě uznané dotace a
schvaluje příkazní smlouvu s touto firmou. Osloveny byly tři firmy, podány byly tři nabídky.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/75

36. Nájemní smlouva - ČEZ Energo, s.r.o.
Návrh usnesení:

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a firmou
ČEZ Energo, s.r.o., IČO 29060109, se sídlem: Karolinská 661/4, Praha 8 jako nájemcem na
nebytové prostory s energetickým zařízením v budově č. ev. 1382 na pozemku p. č. st. 1653 a
v budově č. p. 545 na pozemku p. č. st. 719 v k. ú. Ivančice ve znění aktualizovaném dle
požadavků nájemce; usnesení č. RM/2019/38/976 se tedy stává bezpředmětným.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/76

37. Veřejná zakázka malého rozsahu - zpracování žádosti o dotaci k projektu "Rekonstrukce budovy
židovské synagogy v Ivančicích" - přidělení zakázky a schválení příkazní smlouvy
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na podání žádosti k projektu
"Rekonstrukce budovy židovské synagogy v Ivančicích" firmě RPA Dotace, s.r.o. se sídlem
Koutného 2269/3, 602 00 Brno, IČO 01399357 s nabídkovou cenou 68 000,- Kč bez DPH za
zpracování a podání žádosti o dotaci a 308 000,- Kč bez DPH v případě uznané dotace a
schvaluje příkazní smlouvu s touto firmou.
Osloveny byly tři firmy, podány byly tři nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.
Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/77

38. Projekt  „Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko“  - Souhlasné stanovisko obce, na jejímž
katastru dochází k realizaci projektu
Návrh usnesení:
RM schvaluje k projektu „Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko“ Souhlasné stanovisko
obce, na jejímž katastru dochází k realizaci projektu.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/3/78


