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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 6. schůze rady města konané dne 11.03.2020
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. Schválení textu kroniky města za rok 2019

Návrh usnesení:
RM schvaluje text Kroniky města za rok 2019; požaduje nahradit neidentické fotografie za
zdejší identické fotografie.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/170

2. Smlouva o dílo - restaurování kříže na Palackého náměstí

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o dílo na restaurování kříže na Palackého náměstí v Ivančicích se
zhotovitelem René Vlasákem, MgA., IČO 47386568, se sídlem ..Brno. Cena za zhotovení
díla je 154 792,00 Kč bez DPH, tj. 187 289,00 Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rozpočtu
OISMaP, ORJ 101.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/171

3. Tisk brožury M. Mucha

Návrh usnesení:
RM schvaluje pořízení 300 ks brožury "Jediný, který se nevrátil..." vydávané k příležitosti
odhalení pamětní desky M. Muchy,  za cenu 9 246,- Kč dle nabídky tiskárny Mlok. RM
ukládá OISMaP, Mgr. Kubíkové, objednat tisk.
Hrazeno bude z rezervy rady.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/172

4. Český svaz včelařů, ZO Ivančice - žádost o poskytnutí dotace

Návrh usnesení:
RM schvaluje poskytnutí dotace Českému svazu včelařů, ZO Ivančice, z. s., Krumlovská
45, Ivančice, IČO 49461222, ve výši 20 000,- Kč. 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". Současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu.



2

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/173

5. Informace k chystanému úvěru týkající se úhrady splaškové kanalizace Řeznovice, Hrubšice
a Budkovice

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí informaci Ing. Pešky o chystaném úvěru spojeném s akcí
Odkanalizování místních částí města Ivančice - Řeznovice, Hrubšice a Budkovice a
optimalizaci současného úvěru u ČS a.s. a ukládá Ing. Peškovi dokončit jednání
s peněžním ústavem s nejlepší nabídkou a předložit návrhy příslušných smluv a vyčíslení
úspory do nejbližšího zasedání zastupitelstva města.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/174

6. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje v souladu s Vyhláškou Ministerstva financí č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních organizací,
účetní závěrky příspěvkových organizací města Ivančice za rok 2019.
Hlasování:

Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/175

7. Schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací města Ivančice a
hospodářskou činnost města Ivančice. Dále rada města schvaluje převedení hospodářských
výsledků do rezervních fondů a fondů odměn podle návrhu příspěvkových organizací.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/176

8. Souhlas zřizovatele se zapojením škol do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Jihomoravském kraji VI.

Návrh usnesení:
RM souhlasí se zapojením Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, Základní školy a
mateřské školy, Ivančice-Němčice a Mateřské školy Chřestová Ivančice a Mateřské školy
Na Úvoze Ivančice do projektu kraje, financovaného z Operačního programu Potravinové a
materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.
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Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/177

9. Odvolání ředitele příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Ivančice
Návrh usnesení:

RM odvolává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dle § 166 odst. 3
školského zákona ke dni 31. 7. 2020 z funkce ředitele Základní školy T. G. Masaryka
Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, ..a zároveň vyhlašuje
konkurz na místo ředitele základní školy s nástupem od 1. 8. 2020. RM vzala na vědomí
písemný projev podpory řediteli ze strany pracovníků Základní školy T. G. Masaryka
Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/178

10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o nočním klidu
Návrh usnesení:

RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice vydat Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2020, o nočním klidu, s rozšířením úpravy pro rok 2020 u akce "Letkovské hody" -
rozšířit i na noc z pondělí na úterý.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/179

11. Dodatek č. 1/2020 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 675 -
1030040658/001
Návrh usnesení:

RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
675-1030040658/001 mezi městem Ivančice jako 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 oprávněným z věcného břemene, spočívající v rozšíření
předmětu smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice
parc. č. 3130/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Ivančice, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/180

12. Bezúplatný převod pozemku p. č. st. 1513, zastavěná plocha, nádvoří, o výměře 47 m2,  k. ú.
Ivančice
Návrh usnesení:

RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit darovací smlouvu, uzavíranou mezi
městem Ivančice jako dárcem a pobočným spolkem Junák – český skaut, středisko
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Ivančice, z. s., se sídlem .., 664 91 Ivančice, IČO 49460561, jako obdarovaným, jejímž
předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č. st. 1513, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 47 m2, zapsaného na LV č. 10001 pro obec Ivančice, k. ú. Ivančice, vedeného
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/181

13. Ukončení nájemní smlouvy  o nájmu nebytových prostor ze dne 18. 6. 2001

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne
18. 6. 2001, mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91,
IČO 281859 a p. Danielem Sakem, se sídlem: Trstěnice.., IČO 68709340, dnem 31.3.2020
na základě výpovědi podané nájemcem.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/182

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

I. Návrh usnesení:
RM ruší usnesení č. RM/2020/4/89, kterým byl schválen Dodatek č. 1, ke smlouvě
o nájmu nemovitostí uzavřené dne 14. 10. 2014 mezi městem Ivančice jako
pronajímatelem a FC Ivančice, zastoupeným B., se sídlem v Ivančicích, .., IČO 48480291
jako nájemcem.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/183

II. 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, zastoupeným Č., se sídlem
v Ivančicích, .., IČO 48480291, jako nájemcem.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/184

15. Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků v k. ú. Hrubšice
Návrh usnesení:

RM souhlasí s podepsáním Souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků
dle GP č. 194-47019/2020, kdy město Ivančice sousedí pozemkem p. č. 451/1 v k. ú.
Hrubšice.
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Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/185

16. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ze dne 29. 9. 1993
I.Návrh usnesení:

RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 29. 9. 1993, o pronájmu
pozemku p. č. 1158/78, k. ú. Němčice u Ivančic, mezi městem Ivančice, se sídlem:
Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91 a N., trv. bytem:.., Ivančice 664 91, a to dnem
30.4.2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/187

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 1158/78, orná půda, o výměře 842 m2

v k. ú. Němčice u Ivančic.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/186

17. Záměr prodeje pozemku p. č. st. 14/6, součástí pozemku je stavba garáže, v k. ú. Alexovice
Návrh usnesení:

RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. st. 14/6,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m2, součástí pozemku je stavba garáže bez
č. p./č. ev. v k. ú. Alexovice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/188

18. Záměr prodeje pozemků p. č. 1683/55 a p. č. 1683/62 v k. ú. Budkovice
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků p. č. 1683/55, orná
půda, o výměře 948 m2 a p. č. 1683/62, orná půda, o výměře 948 m2, oba v k. ú.
Budkovice. RM ukládá právnímu oddělení prověřit možnosti elektronické aukce.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/189
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19. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3080/25 v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje část pozemku p. č. 3080/25,
orná půda, o výměře cca 21 m2 v k. ú. Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/190

20. Zábor části pozemku p. č. 3167/2 v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje zábor veřejného prostranství (chodníku) na části pozemku p. č. 3167/2,
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Ivančice z důvodu plánované opravy fasády
domu č. p. 594 ve dnech 11. 3. - 17. 3. 2020 na ploše cca 30 m2 pro K., bytem .., 664 91
Ivančice a to bezúplatně.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/191

21. Zábor části pozemku p. č. 3167/10 v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje zábor veřejného prostranství (chodníku) na části pozemku p. č. 3167/10,
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Ivančice z důvodu plánovaného umístění
kontejneru před budovou č. p. 418 ve dnech 12.3. - 20.3.2020 na ploše cca 8 m2 pro firmu
Vladimír Vald, IČO 42413303, se sídlem:.., 664 91 Ivančice a to za poplatek 720,- Kč.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/192

22. Novostavba Apartmánový dům Ivančice
Návrh usnesení:

RM odkládá projednání bodu z důvodu nesouladu, ve výčtu parcel, mezi návrhem na
usnesení (souhlas s umístěním novostavby Apartmánový dům Ivančice na pozemcích
p. č. 146, p. č. 861, p. č. 150/1, p. č. 151/2, p. č. 149 a p. č. 150/2 v k.ú. Kounické
Předměstí) a  závazným stanoviskem orgánu územního plánování Městského úřadu
Ivančice, odbor regionálního rozvoje, č. j. MI 1922/2020-UUP - Ko ze dne 18.2.2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/193

23. Smlouva o odepisování technického zhodnocení majetku - Česká pošta, s.p.
Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku
v budově č. p. 21 na pozemku p. č. st. 2 v k. ú. Ivančice s Českou poštou, s. p., IČO
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47114983, se sídlem: Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jako nájemcem.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/194

24. Veřejná zakázka malého rozsahu "Ivančice, rekonstrukce veřejného osvětlení Budkovice
(nadzemní část)" - přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Ivančice, rekonstrukce
veřejného osvětlení Budkovice (nadzemní část)" firmě Hledík Michal, se sídlem Mělčany.,
664 64, IČO 76389511 s nabídkovou cenou 796 888,- Kč vč. DPH a schvaluje smlouvu
o dílo s touto firmou.
Osloveny byly 3 firmy, podány byly 2 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/195

25. Veřejná zakázka malého rozsahu "Ivančice, rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích
Slunečná, Nad Klínkem a Novohorská (nadzemní část)" - přidělení zakázky a schválení
smlouvy o dílo
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Ivančice, rekonstrukce
veřejného osvětlení v ulicích Slunečná, Nad Klínkem a Novohorská (nadzemní část)" firmě
ELEKTRO Kališ s.r.o., se sídlem .., 664 91 Ivančice, IČO 26950987 s nabídkovou cenou
920 253,- Kč vč. DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou.
Osloveny byly 3 firmy, podány byly 2 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/196

26. Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava svislých rozvodů vody v Penzionu pro důchodce
Ivančice" - opakování výběrového řízení
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí opakování výběrového řízení na zakázku malého rozsahu "Oprava
svislých rozvodů vody v Penzionu pro důchodce Ivančice" z důvodu nepodání žádné
nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/197

27. Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava kapličky Panowských, oprava stávajícího
oplocení a vybudování cortenových záhonů" - přidělení zakázky a schválení smlouvy
o dílo
Návrh usnesení:



8

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava kapličky Panowských,
oprava stávajícího oplocení a vybudování cortenových záhonů" firmě IBAU CZ s.r.o., se
sídlem .., 664 91  Ivančice, IČO 06980899 s nabídkovou cenou 604 669,77 Kč vč. DPH a
délkou realizace 90 kalendářních dnů a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou.
Osloveny byly 3 firmy, podány byly 2 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok
2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/198

28. Zápis ze zasedání Komise životního prostředí
I.Návrh usnesení:

RM nesouhlasí s vypracováním studie úprav Palackého náměstí s ohledem na doplnění
zeleně a posílení pobytových funkcí veřejného prostoru. RM ukládá místostarostovi Ing.
Sládkovi zorganizovat schůzku Komise životního prostředí se členy rady k projednání této
věci.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/199

II. Návrh usnesení:
RM ukládá Městské policii Ivančice zajistit provádění důsledné kontroly parkování na
místech, která k tomu nejsou určena, zejména na městské zeleni.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/200

III. Návrh usnesení:
RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit pravidelnou kontrolu a
čištění horských a dešťových vpustí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/201

29. Zápis ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny Ivančice
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí zápis č. 12 z Komise pro regeneraci památkové zóny Ivančice.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/202
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30. Převod financí v rámci RM regenerace památkové zóny

Návrh usnesení:
RM schvaluje přesun finančních prostředků z akce Klimatizace na památníku Alfonse
Muchy na akci Spoluúčast na Regeneraci památkové zóny v rámci § 3322 v ORJ 555.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/203

31. Zřizovací listina Penzion pro důchodce, p.o. - aktualizované znění
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu Penzionu pro důchodce
Ivančice, p. o., IČO 65268741, se sídlem: Na Úvoze 1425/5, 664 91 Ivančice
v aktualizovaném znění.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/204

32. Zadání územní studie Horní Pancíře
Návrh usnesení:

RM pověřuje odbor investic, správy majetku a právní zajistit zadání pro územní studii
Horní Pancíře odborem regionálního rozvoje.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/205

33. Dodatek č. 9 ke smlouvě o zabezpečení ochrany majetku
Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 9 Smlouvy o zabezpečení ochrany majetku s dodavatelem
SECURITY MONIT s.r.o., IČO 60755792, se sídlem .., 613 00 Brno. Dodatkem se
navyšuje výše měsíční platby za poskytované služby o 100 Kč bez DPH na 2 165,00 Kč
bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 10.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/206

34. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB "Letkovice obnova část, vedení NN"

Návrh usnesení:
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1040016740/002 (Letkovice, obnova část ved. NN) mezi městem Ivančice, se sídlem:
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČO 00281859 a E.ON Distribuce, a. s., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO
28085400, zatížené pozemky v majetku města Ivančice: p.č. 2026/14, ostatní plocha
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(ostatní komunikace), p. č. 2079/69, ostatní plocha (silnice), p. č. 2026/12, ostatní plocha
(ostatní komunikace), p. č. 2079/70, ostatní plocha (silnice), p. č. 2026/13, ostatní plocha
(ostatní komunikace) a p. č. 53/3, ostatní plocha (ostatní komunikace), vše v k. ú.
Letkovice, obec Ivančice, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, za cenu  3 200,- Kč bez DPH
uvedenou v předložené smlouvě.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/207

35. Zábor části pozemku p. č. 581/55 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje zábor části pozemku p. č. 581/55, ostatní komunikace, (ostatní plocha) na
umístění lešení u bytového domu na ulici Okružní 19, 21, 23, z důvodu opravy opláštění, a
to ve dnech 16. 3. 2020 - 16. 4. 2020, (na ploše cca 12 m2) v k. ú. Ivančice, za podmínek
stanovených ve vyjádření OISMaP č. j. MI 5496/2020 ze dne 6. 3. 2020 a podmínek
stanovených Ing. Marií Navrátilovou z hlediska pohledu péče o veřejnou zeleň.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/208

36. Vyjádření k projektové dokumentaci "Řeznovice - prodloužení vodovodu k objektu na
pozemku p. č. 621/10 v k. ú. Řeznovice" dotčené pozemky v majetku města p. č. 677/3,
677/6, 678/6, 679/2 v k. ú. Řeznovice.

Návrh usnesení:
RM souhlasí s prodloužením vodovodu k objektu na pozemku p. č. 621/10 v k. ú.
Řeznovice, dotčené pozemky v majetku města p. č. 677/3, p. č. 677/6, p. č. 678/6, p. č.
679/2, vše ostatní komunikace, (ostatní plocha) v k. ú. Řeznovice, za podmínek
stanovených ve vyjádření OISMaP č. j. 4755/2020 ze dne 2. 3. 2020. RM doporučuje
vlastníkovi objektu projednat věc se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/209

37. Vyjádření k umístění stavby garáže k RD a ke sjezdu a nájezdu na veřejnou komunikaci,
dotčené pozemky v majetku města p. č. 3145/86 a p. č. 2769/53 v k. ú. Kounické Předměstí.

Návrh usnesení:
RM souhlasí se stavbou "Novostavba garáže a příchodu k RD Jakuba Svobody.., 664 91
Ivančice" z pozice vlastníka sousedních pozemků a dále souhlasí s vybudováním sjezdu a
nájezdu a jeho připojením na veřejnou komunikaci, dotčené pozemky v majetku města p. č.
2769/53 ostatní komunikace (ostatní plocha) a p. č. 3145/86, ostatní komunikace (ostatní
plocha) oba v k. ú. Kounické Předměstí, za podmínek stanovených ve vyjádření OISMaP
č. j. MI 3679/2020 ze dne 17. 2. 2020.



11

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/210

38. Záměr nabytí pozemku p. č. 1020/2 (na pozemku se nachází stavba kříže - nezapsaná
v KN) nově vyčleněného z pozemku p. č. 1020 geometrickým plánem č. 484-3273/2019,
vše v k. ú. Letkovice, obec Ivančice.
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí pozemku p. č. 1020/2, orná
půda, o výměře 45 m2, (na pozemku se nachází stavba kříže - nezapsaná v katastru
nemovitostí) nově vyčleněného z pozemku p. č. 1020, orná půda, o výměře 5235 m2

geometrickým plánem č. 484-3273/2019, vše v k. ú. Letkovice, obec Ivančice.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/211

39. 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

I.Návrh usnesení:
RM souhlasí s návrhem upravené trasy v rámci akce s názvem „Budkovice chaty, obnova,
kabel NN“ dle předložené žádosti č. j. MI 1685/2020 a jejího doplnění č.j. MI 4453/2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/212

II. Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1040016106/001 mezi městem Ivančice jako 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 oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve
vlastnictví města Ivančice p. č. 1930/184, 1930/6, 2387/83, 1933/16, 1958/3, 2374/4 v k.ú.
Budkovice, obec Ivančice, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, za cenu  1 000,- Kč bez DPH
uvedenou v předložené smlouvě.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/213

40. Žádost Moravského rybářského svazu, z.s. pobočného spolku Moravský Krumlov o souhlas
s užíváním účelové komunikace č. U901

Návrh usnesení:

RM odkládá projednání žádosti o souhlas s užíváním účelové komunikace č. U901 dle
pasportu komunikací, která se nachází mimo jiné na pozemcích p. č. 2219/7, p. č. 2219/12,
p. č. 2219/13 a p. č. 2219/27 v k. ú. Budkovice, obec Ivančice ve vlastnictví města
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Ivančice, Moravským rybářským svazem, z.s. pobočným spolkem Moravský Krumlov, se
sídlem Tiskárenská 442, 672 01 Moravský Krumlov, IČO 00548120, pro zajištění převozu
materiálu pro výstavbu rybníka v k. ú. Budkovice.
RM požaduje doplnit časový údaj, od kdy do kdy bude výstavba rybníku probíhat, a to
z důvodu nutnosti sladit předpokládanou výstavbu rybníku s rekonstrukcí komunikací
v Budkovicích, kterou bude t.r. provádět město Ivančice, mimo jiné s ohledem na únosnost
komunikací.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/214

41. Žádost o souhlas města se stavebním záměrem "Bytový dům na nároží p.č. 96/1". Dotčené
pozemky v majetku města 3161/3, k.ú. Ivančice a p.č. 2769/8, k.ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu.
Místostarosta pan Sojka a místostarosta Ing. Sládek zajistí do příští schůze rady města
stanovisko architektonické kanceláře - autora územního plánu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/215

42. Žádost o provedení komplexní pozemkové úpravy na zemědělské půdě v k. ú. Ivančice

I. Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice vyhradit si v souladu s § 84 odst. 4 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování
z pozice vlastníka zemědělské půdy o právních jednáních vedoucích k zahájení
pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, na pozemcích v katastrálních
územích nacházejících se v obci Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/216

II. Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit podání žádosti města Ivančice
Státnímu pozemkovému úřadu o provedení komplexní pozemkové úpravy dle zákona
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů, na zemědělské půdě v k. ú. Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/217
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43. Veřejná zakázka malého rozsahu "Restaurování kamenných prvků na fasádě a ve vstupních
prostorách domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, 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
„Restaurování kamenných prvků na fasádě a ve vstupních prostorách domu pánů s Lipé,
Palackého náměstí 196/6, Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2020 a
dotace Ministerstva kultury.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/6/218


