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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 5. schůze rady města konané dne 26.02.2020
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. Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2019 a kontrolách, které provedl
pracovník kontroly u příspěvkových organizací a spolků

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí „Zprávu o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2019 na
úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky".

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/117

2. Žádost o zapůjčení majetku města Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje zapůjčení následujícího majetku města Ivančice Kulturnímu a informačnímu
centru Ivančice, IČO 65268768, na akce pořádané v roce 2020:
- 20 pivních setů
- stoly (80 ks)
- židle plastové, stříbrné (19 ks)
- židle dřevěné (52 ks)
- rozvaděč
RM neschvaluje zapůjčení dřevěných laviček z náměstí na letní promítání v nádvoří.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/118

3. Využití veřejného prostranství za účelem pořádání akcí v r. 2020

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje užívání veřejného prostranství Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice
za účelem pořádání akcí v r. 2020:

7. 3. 2020 6.00 – 13.00 h prostor před kostelem – farmářské trhy
4. 4. 2020 6.00 – 13.00 h prostor před kostelem – farmářské trhy
2. 5. 2020 6.00 – 13.00 h prostor před kostelem – farmářské trhy
20. 5. 2020 od 17.00 h uzavření parkoviště před MěÚ - stavba pódia
21. 5. 2020 od 6.00 – 25. 5. 2020 do 6.00 h  uzavření Palackého náměstí - Slavnosti chřestu
                                                                       a vína
21. 5. 2020 od 17.00 – 25. 5. 2020 do 6.00 h  8 parkovacích míst před Besedním domem –

Slavnosti chřestu a vína – pro účinkující a
pořadatele

27. 6. 2020 18.00 – 24.00 h prostranství u vinárny Vinařství Komarov –
Cimbálový večer
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22. 6. 2020 – 9. 9. 2020 h nádvoří MěÚ – letní promítání
24. 7. 2020 od 6.00 h parkoviště před MěÚ - stavba pódia
24. 7. od 15.00 - 27. 7. 2020 do 6.00 h uzavření Palackého náměstí - Ivančická pouť
5. 9. 2020 6.00 – 13.00 h prostor před kostelem – farmářské trhy
24. 9. 2020 od 6.00 h uzavření parkoviště před MěÚ - stavba pódia
24. 9. od 14.00 – 28. 9. 2020 do 6.00 h uzavření Palackého náměstí - Svatováclavské
                                                                       trhy
3. 10. 2020 6.00 – 13.00 h prostor před kostelem – farmářské trhy
10. 10. 2020 12.00 – 18.00 h  prostor vedle PAM před farou - Dýňování
7. 11. 2020 6.00 – 13.00 h  prostor před kostelem – farmářské trhy
27. 11. 2020 6.00 – 22.00 h  uzavření Palackého náměstí - Rozsvěcení

vánočního  stromu
4. 12. 2020 10.00 – 22.00 h prostor před kostelem – Advent
11. 12. 2020 10.00 – 22.00 h prostor před kostelem – Advent
18. 12. 2020 10.00 – 22.00 h prostor před kostelem – Advent

Jedná se o pozemky města KN 3163/1, KN 3163/9, KN 3163/10, KN 3163/15, KN 7, KN
8, KN 9/1 v k.ú. Ivančice.

KIC Ivančice zajistí ochranu dlažby ve vestibulu radnice proti nadměrnému znečištění.
KIC Ivančice zajistí souhlas Silničního správního úřadu se zvláštním užíváním
komunikace.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/121

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje vybírání vstupného na akce a vybírání poplatků z prodejních stánků a
prodejních míst při akcích pořádaných KIC Ivančice na účet KIC Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/119

III. Návrh usnesení:
RM souhlasí s využitím nádvoří a vestibulu radnice v době pořádání kulturních akcí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/120

4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice - účast na ME v 3D lukostřelbě
Návrh usnesení:

RM schvaluje poskytnutí dotace W., bytem .., Ivančice na účast .. na Mistrovství Evropy
ve Francii v 3D lukostřelbě ve výši 15 000,- Kč.
Bude hrazeno z prostředků Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2020, Dílčí program: Sport.
Současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0                  Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/122

5. Služební cesta do Sládkovičova

Návrh usnesení:
RM schvaluje zahraniční služební cestu starosty města Ivančice Milana Bučka a
soutěžního týmu ve složení: Josef Sedmík, Mgr. Liběna Kubíková, Ing. Ilona Valentová,
K., V., V. do Sládkovičova na 13. Mezinárodní klobásový festival, který se koná 6. - 8. 3.
2020.
Současně schvaluje starostovi města použití soukromého motorového vozidla .., a
soutěžnímu týmu použití služebního vozidla Volkswagen Caddy, RZ 2BJ 1616, nebo
vozidla, zapůjčené od Technických služeb města Ivančice, Fiat Ducato, RZ 1BF 4658.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/123

6. Dodatek k VPS s obcí Moravské Bránice

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu působnosti na úseku
obecní policie, uzavřené dne 5.6.2019 mezi městem Ivančice a obcí Moravské Bránice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/124

7. Úprava odměn členů zásahové jednotky pro rok 2020

Návrh usnesení:
RM schvaluje odměny pro členy zásahové jednotky města (hasiči) následovně:
- člen zásahové jednotky za účast při požárním, technickém nebo jiném zásahu 160,-
Kč/hodina, max. 100 hodin/rok
- velitel zásahové jednotky  200,-Kč/hodina, max. 200 hodin/rok + za účast při požárním,
technickém nebo jiném zásahu 200,-Kč/hodina, max. 100 hodin/rok
- úměrné navýšení mzdového fondu pro zásahovou jednotku města +115 000,-Kč pro rok
2020, hrazeno bude z provozní rezervy.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/125

8. Přidělení bytové jednotky č. 50 v Penzionu pro důchodce

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení a zápisu z Komise bytové ze dne 12. 2. 2020,
přidělení bytu č. 50, Na Úvoze 1425/5, Ivančice paní S.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0                  Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/126

9. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3 Palackého nám. 87/41, Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 87/41,
Ivančice, nájemkyně K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 28. 2. 2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/127

10. Úprava záhonu v horní části nádvoří
Návrh usnesení:

RM schvaluje úpravu záhonu v horní části nádvoří dle žádosti příspěvkové organizace
Kulturní a informační centrum Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/128

11. Výpůjčka pivních setů - Junák - český skaut
Návrh usnesení:

RM schvaluje výpůjčku 15 ks pivních setů zapsanému spolku Junák - český skaut,
středisko Ivančice na akce Jarní otvírání ivančických řek (4. 4. 2020) a Závod vlčat a
světlušek 2020 - základní kola (18. a 19. 4. 2020). Přepravu pivních setů zajistí žadatel ve
spolupráci s Technickými službami města Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/129

12. Smlouva o dílo – dodávka a montáž zadní brány do nádvoří radnice
Návrh usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku a montáž zadní brány do nádvoří domu pánů
z Lipé se zhotovitelem DISTANT SOLUTION s.r.o., IČO 03770541, se sídle Rosická 333,
664 17 Tetčice. Cena díla za provedení díla činí 46 624,00 Kč vč. DPH. Hrazeno bude
z rozpočtu OISMaP, ORJ 101.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/130
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13. Nájemní smlouva č. 2131000503 o nájmu části pozemku p. č. 1600 o výměře 236 m2,
označené dle GP č. 415-330/2017 číslem 1600/1 a nájemní smlouva č. 1040000042 o nájmu
pozemku p. č. st. 14/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2, jehož součástí je
budova bez č. p./č. ev., vše v k.ú. Alexovice

I.Návrh usnesení:
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000503 o nájmu části pozemku p. č. 1600, ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 236 m2, označené dle geometrického plánu č. 415-330/2017
číslem 1600/1, vše v k.ú. Alexovice, obec Ivančice, uzavíranou mezi městem Ivančice jako
pronajímatelem a K., nar. ..,  bytem .., 664 91 Ivančice jako nájemcem; schválená cena nájmu
48,- Kč/m2/rok.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/131

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje, dle předloženého návrhu, nájemní smlouvu č. 1040000042 o nájmu
pozemku p. č. st. 14/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2, jehož součástí je
stavba, budova bez č. p./č. ev., vše v k. ú. Alexovice, obec Ivančice, uzavíranou mezi
městem Ivančice jako pronajímatelem a K., nar. .., bytem .., 664 91 Ivančice jako nájemcem.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/132

14. Žádost o schválení výstavby studny na pozemku p. č. 2069/36, k. ú. Budkovice
Návrh usnesení:

RM souhlasí se stavbou kopané studny na pozemku p. č. 2069/36, k. ú. Budkovice, za
předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyjádření č. j. OISMaP - 012/2020 ze dne
16.1.2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/133

15. Žádost o zábor veřejného prostranství a o souhlas města, jako vlastníka dotč. sousedního
pozemku, s uložením přípojek (dotč. pozemek v majetku města p.č.2769/56, s dopravním
napojením (sjezd, nájezd) v k. ú. Kounické Předměstí
Návrh usnesení:

RM souhlasí - se stavebním záměrem z pozice vlastníka dotčených sousedních pozemků,
a to pozemků p. č. 2769/56, ostatní plocha, (ostatní komunikace) a p. č. 28/2, ostatní
plocha, (ostatní komunikace),
- s uložením přípojek do pozemku v majetku města Ivančice p. č. 2769/56, ostatní plocha,
(ostatní komunikace),
- s vybudováním sjezdu a nájezdu na pozemku p. č. 2769/56, ostatní plocha, (ostatní
komunikace),
- se záborem veřejného prostranství při pořízení stavby (stavební práce při odstranění RD a
následné novostavbě RD) na ulici .., na pozemku p. č. 2769/56 před stávajícím RD
(umístěného na pozemku p. č. st. 10), vše v k. ú. Kounické Předměstí, za podmínek
stanovených v č.j.: OISMaP – 032/2020 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/2020/5/134

16. Žádost o souhlas s umístěním stavby na pozemku p. č. st. 99, p. č. 2438/3 a 2438/10 a
souhlas o umístění přípojek inženýrských sítí, dotčené pozemky v majetku města: p. č. 59/2,
2782/1, vše k. ú. Kounické Předměstí
Návrh usnesení:

RM souhlasí s umístěním stavby na pozemcích p. č. st. 199, p. č. 2438/3 a p. č. 2438/10
(pozemky v majetku stavebníka) v k. ú. Kounické Předměstí a s umístěním přípojek
inženýrských sítí, dotčené pozemky v majetku města Ivančice, pozemky p. č. 59/2, ostatní
plocha, (ostatní komunikace), a p. č. 2782/1, ostatní plocha, (jiná plocha),
vše v k. ú. Kounické Předměstí, za podmínek stanovených v č. j. MI 3598/2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/135

17. Žádost o souhlas města s uložením potrubí na pozemcích města, a to: p. č. 2773/3, 2564,
2565 a 2789/6 v k. ú. Kounické Předměstí
Návrh usnesení:

RM odkládá projednání bodu do doby vydání stanoviska Povodí Moravy k vypouštění
odpadních vod.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/136

18. Žádost o vyjádření na akci "Hrubšice - BAUMAT, 27RD: NN přip. kab. ved."
Návrh usnesení:

RM souhlasí s návrhem trasy na akci „Hrubšice – BAUMAT, 27RD: NN přip. kab. ved.“,
město Ivančice jako vlastník sousedního pozemku p. č. 28, v k.ú. Hrubšice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/137

19. Žádost o potvrzení Čestného prohlášení o vlastnictví pozemku a udělení souhlasu
s provedením opatření
Návrh usnesení:

RM schvaluje Čestné prohlášení o vlastnictví pozemků níže uvedených a uděluje J., bytem
Ivančice,  .., souhlas s provedením opatření na ochranářské práce na podporu rostlin
uvedených na Červeném seznamu, a to na pozemcích:
p. č. 1620/1, ostatní plocha (neplodná půda), k. ú. Letkovice u Ivančic
pastva ovcí a koz → 1,1 ha, výřez → 0,1 ha
p. č. 2051/20, ostatní plocha (neplodná půda), p. č. 2051/19, ostatní plocha (neplodná půda),
oba k. ú. Budkovice u Ivančic
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pastva → 0,56 ha, sečení křovinořezem a odstranění biomasy → 0,06 ha
p. č. 2788/14 ostatní plocha (neplodná půda), p. č. 2788/15, ostatní plocha (neplodná půda),
oba v k. ú. Ivančice
pastva ovcí a koz → 0,4 ha
p. č. 2782/5, ostatní plocha (neplodná půda), p. č. 3025/17, orná půda, oba k. ú. Ivančice
přepasení ovcemi a kozami→ 0,2 ha
za předpokladu, že na pozemcích nebudou prováděny jakékoli úpravy těžkou technikou bez
výslovného souhlasu města mimo odvozu sena a odstraněných náletových rostlin.
Hlasování:

Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0                  Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/138

20. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1930/184 v k. ú. Budkovice - cca 90 m2

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu do doby provedení místního šetření.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/139

21. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1930/184 v k. ú. Budkovice - cca 500 m2

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu do doby provedení místního šetření.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/140

22. Záměr propachtování částí pozemku p. č. 2069/36 v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr propachtování dvou částí pozemku p. č. 2069/36, trvalý travní porost,
v k. ú. Budkovice (části o celkové výměře 2 531 m2), za podmínek stanovených v č. j. 277/2019
ze dne 10. 7. 2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/141

23. Záměr prodeje pozemku p. č. 1158/52 - k. ú. Němčice u Ivančic
Návrh usnesení:

RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 1158/52, orná
půda o výměře 1648 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic. RM ukládá právnímu oddělení zjistit
stanovisko žadatelky k event. směně žádaného pozemku p.č. 1158/52 za případný vhodný
pozemek v jejím vlastnictví.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0                  Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/142

24. Stavba domu správce areálu - k. ú. Budkovice

Návrh usnesení:

RM souhlasí s umístěním novostavby domu správce areálu na pozemku p. č. 1651/12, p. č.
1835/14 a p. č. 1683/69 v k. ú. Budkovice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/143

25. Novostavba Apartmánový dům Ivančice
Návrh usnesení:

RM odkládá projednání bodu. Požaduje doplnit stanovisko ORR - úřadu územního
plánování.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/144

26. Projekt LIFE v lokalitě Krumlovsko - rokytenské slepence v k. ú. Budkovice
Návrh usnesení:

RM souhlasí s Projektem LIFE v rámci zlepšení přírodního prostředí v lokalitě
Krumlovsko - rokytenské slepence na pozemku p. č. 641/75, ostatní plocha (neplodná
půda) o výměře 50 561 m2 v k. ú. Budkovice ve vlastnictví města Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/145

27. Finanční vypořádání u kupních smluv - pozemky v k. ú. Němčice u Ivančic
Návrh usnesení:

RM souhlasí s finančním vypořádáním u kupních smluv na pozemky v k. ú. Němčice
u Ivančic mezi městem Ivančice (vlastník nového pozemku p. č. 800/85) a manželi  H.
z Ivančic (vlastníci pozemků p. č. 800/49 a p. č. 1663/79) tak, že částka 82 600,- Kč bude
uhrazena ve prospěch manželů H. po vzájemném započtení kupních cen.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/146
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28. Jmenování komise pro nadlimitní zakázku "Protipovodňová opatření města Ivančice"
Návrh usnesení:

RM jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek nadlimitní zakázky
"Protipovodňová opatření města Ivančice" ve složení: za firmu ENVIPARTNER, s.r.o. S.,
za město Ivančice Ing. Ilona Valentová, Olga Nosková a jako náhradník Jaroslav Sojka.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/147

29. 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" - zrušení výběrového řízení

Návrh usnesení:
RM ruší výběrové řízení na 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" z důvodu doručení jediné nabídky.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/148

30. 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 (opakované)" - 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
(opakované)“.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/149

31. Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení "Rekonstrukce Besedního domu v
Ivančicích" - schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
Návrh usnesení:

RM schvaluje pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce Besedního domu v
Ivančicích“ Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 11. 2018 se společností OSP
spol. s r. o., IČO 44026421, se sídlem Okružní 394, 672 01  Moravský Krumlov.
Dodatek č. 3 upravuje v důsledku okolností, které mají vliv na změnu stavby, čl. 3 Termíny
a místo plnění SOD, a to termín dokončení stavebních prací (Díla) do 688 kal. dnů ode dne
- termínu zahájení stavebních prací a čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
- navýšení ceny na částku 32 420 875,71 bez DPH z důvodu víceprací (topení).
Ostatní články SOD zůstávají v platnosti.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0                  Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/150

32. Pojištění osobního automobilu - Škoda Fabia
Návrh usnesení:

RM schvaluje pojištění osobního automobilu – Škoda Fabia u Generali České pojišťovny
a.s., následujícím způsobem:
Dodatkem do rámcové pojistné smlouvy č. 1861945411, pod číslem podsmlouvy
4387064473 GČP a.s., IČO 45272956, ve výši 9 301,- Kč.
Pojištění kryje:
pojištění v rozsahu povinné ručení s limity 100mil./100mil.Kč za 961,- Kč,
havarijní pojištění za 5 100,- Kč, pojištění všech skel s limitem plnění 6 000,- Kč za 540,-
Kč, GAP Fleet za 2 700,- Kč, roční pojistné celkem je ve výši 9 301,- Kč.
Zároveň pověřuje Ing. Pešku objednáním CCjednotek u O2 obvyklým způsobem, jako
u ostatních aut.
Bude hrazeno z provozní rezervy (PR).

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/151

33. Pojištění osobního automobilu - Volkswagen Caddy
Návrh usnesení:

RM schvaluje pojištění osobního automobilu – VW Caddy u Generali České pojišťovny
a.s., následujícím způsobem:
Dodatkem do rámcové pojistné smlouvy č. 1861945411, pod číslem podsmlouvy
4387064253 u GČP a.s., IČO 45272956, ve výši 15 022,- Kč.
Pojištění kryje:
pojištění v rozsahu povinné ručení s limity 100mil./100mil.Kč za 2 043,- Kč,
havarijní pojištění za 8 879,- Kč, pojištění všech skel s limitem plnění 10 000,- Kč za 900,-
Kč, GAP Fleet za 3 200,- Kč, roční pojistné celkem je ve výši 15 022,- Kč.
Zároveň pověřuje Ing. Pešku objednáním CCjednotek u O2 obvyklým způsobem, jako
u ostatních aut.
Bude hrazeno z provozní rezervy.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/152

34. Odpisový plán majetku města Ivančice na rok 2020
Návrh usnesení:

RM schvaluje odpisový plán majetku města Ivančice na rok 2020.
Hlasování:

Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0                  Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/153
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35. Rozpočtové opatření č. 4 – úprava účelových transferů  a převodů mezi obcemi

Návrh usnesení:

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění
rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:
1) úpravu transferů,
2) převody mezi obcemi,
podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/154

36. Parkování na pozemku p. č. 3194/13, v k. ú. Ivančice - D. C. BUS

Návrh usnesení:
RM nesouhlasí s parkováním dvou linkových autobusů na pozemku p. č. 3194/13 v k.ú.
Ivančice pro D. C. BUS s. r. o., se sídlem: Vránova 807/59, 621 00 Brno, IČO 60730200, a to
z důvodu povinnosti města dodržet smluvní ujednání se Správou železnic, státní
organizací, IČO 70994234, vztahující se k předmětnému pozemku.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/155

37. Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru "Optická přístupová síť Hrubšice" a uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 773 – dotčené pozemky
v majetku města v k.ú. Hrubšice

I.Návrh usnesení:
RM souhlasí s návrhem trasy dle předloženého stavebního záměru sp. zn. S-MI
27047/2019 s názvem „Optická přístupová síť Hrubšice“ za podmínek vyjádřených v č. j.:
OISMaP – 021/2020 ze dne 24. 1. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/156

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje uzavření smlouvy 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.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0                  Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/157

38. Žádost o souhlas s povolením vjezdu - zateplení BD Okružní 19-21-23
Návrh usnesení:

RM souhlasí s povolením vjezdu nákladního automobilu do lokality starého sídliště (ulice
Za Ústavem, Okružní) pro zajištění zásobování materiálem pro zateplení bytového domu
na ul. Okružní č. 19, 21, 23 na dobu od 10. 3. do 15. 5. 2020, za podmínek uvedených ve
vyjádření OISMaP č. j.: MI 3668/2020 ze dne 17. 2. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/158

39. Optická přístupová síť Budkovice - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 774 – dotčené pozemky v majetku města v k.ú. Budkovice
Návrh usnesení:

RM schvaluje uzavření smlouvy 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.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/159

40. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu „Finanční leasing na pořízení vozidla typu pick
up Double Cab 4WD pro Městské lesy Ivančice“
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu „Finanční leasing na
pořízení vozidla typu pick up Double Cab 4WD pro Městské lesy Ivančice“ a souhlasí
s nákupem vybraného vozidla.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/160

41. Záměr prodeje služebního vozidla Volkswagen Amarok RZ 7BO 0377 ve vlastnictví
Městských lesů Ivančice
Návrh usnesení:

RM souhlasí se záměrem prodeje a způsobem prodeje služebního vozidla Volkswagen
Amarok RZ 7B0 0377 ve vlastnictví Městských lesů Ivančice, a využitím získaných
finančních prostředků jako akontace pro pořízení nového vozidla Městským lesům
Ivančice.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0                  Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/161

42. Plná moc - SÚS Jihomoravského kraje
Návrh usnesení:

RM schvaluje plnou moc pro město Ivančice od Správy a údržby silnic Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3,
602 00 Brno, pro zajištění vydání stavebního povolení a následného vydání kolaudačního
rozhodnutí po dokončení stavby splaškové a dešťové kanalizace v místních částech
Hrubšice, Řeznovice a Budkovice pro účel zapravení silnice III/15253 a III/15255.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/162

43. Smlouva o reklamě - SATES ČECHY s.r.o.
Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu o reklamě se společností SATES ČECHY s.r.o., IČO 25172654, se
sídlem: Telč, Radkovská 252, 588 56 týkající se finančního plnění pro akci Ples města
Ivančice dne 14. 3. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/163

44. Smlouva o poskytování pečovatelské služby - aktualizované znění
Návrh usnesení:

RM schvaluje aktualizované znění smlouvy o poskytování pečovatelské služby ze strany
organizační složky města - Pečovatelská služba Ivančice s účinností ode dne 1. 3. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/164

45. Dotační program "Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2020"
Návrh usnesení:

RM pověřuje starostu prověřit splnění podmínek a provést následné úkony v souvislosti
s žádostí o dotaci z dotačního programu "Podpora památek místního významu
v Jihomoravském kraji v roce 2020", který byl schválen na 130. schůzi Rady
Jihomoravského kraje usnesením č. 9119/20/R130, se lhůtou pro podávání žádostí o dotace
do 28.02.2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/165
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46. Tenisové dvorce v Alexovicích
I.Návrh usnesení:

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zpracovat pasport tenisových
dvorců v Alexovicích pro účely jejich zařazení do majetku města.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/167

II. Návrh usnesení:
RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit provedení prací - tj. jarních
úprav 6-ti tenisových dvorců v Alexovicích. Práce budou uhrazeny z provozní rezervy rady
města.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/166

47. Protipovodňová opatření a výstavba retenční nádrže Vojenský les - terénní úpravy pozemku
p. č. 1118/4 v k. ú. Kounické Předměstí
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí protipovodňová opatření a výstavbu retenční nádrže Vojenský les -
terénní úpravy pozemku p. č. 1118/4 v k. ú. Kounické Předměstí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/168

48. Žádost o zařazení služby do Základní sítě soc. služeb v JMK pro r. 2021

Návrh usnesení:
RM souhlasí s podáním žádosti o zařazení služby do Základní krajské sítě sociálních
služeb v JMK pro r. 2021: Vznik nové služby v Ivančicích - pobytové zařízení, domov se
zvláštním režimem (80 lůžek) a odlehčovací služba (10 lůžek).

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/5/169


