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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 13. schůze rady města konané dne 06.05.2020
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. Otevření městské sportovní haly pro potřeby Royal Areny
Návrh usnesení:

RM neschvaluje otevření prostor herny pro stolní tenis pro potřeby Royal Areny.
Hlasování:

Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/318

2. Informace ohledně elektronické aukce

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí informace ohledně elektronické aukce.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/319

3. Odpis pohledávek za nájemné z pozemku
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí odpis pohledávky ve výši 205,- Kč za nájemcem P. (VS 2131000182)
z důvodu úmrtí bez právního nástupce a odpis pohledávky ve výši 624,-Kč za nájemcem K.
(VS 2131000104) z důvodu úmrtí bez právního nástupce.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/320

4. Záměr prodeje pozemku p. č. 494/4 v k. ú. Řeznovice
Návrh usnesení:

RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 494/4, ostatní
plocha (neplodná půda) o výměře 304 m2 v k. ú. Řeznovice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/321

5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1930/184 v k. ú. Budkovice
Návrh usnesení:

RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1930/184,
lesní pozemek o výměře cca 260 m2 v k. ú. Budkovice.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/322

6. Záměr prodeje pozemků p. č. 3324/16, 3324/17, 1200/43, 1200/512, 895/1 a 895/2 vše
v k. ú. Ivančice, obec Ivančice
Návrh usnesení:

RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků:
p. č. 3324/16, ostatní plocha, (manipulační plocha), o výměře 2 m2

p. č. 3324/17, ostatní plocha, (manipulační plocha), o výměře 114 m2

p. č. 1200/43, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o výměře 323 m2

p. č. 1200/512, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o výměře 99 m2

p. č. 895/1, zastavěná plocha a nádvoří, (zbořeniště), o výměře 349 m2

p. č. 895/2, zastavěná plocha a nádvoří, (zbořeniště), o výměře 343 m2

vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice.
Má-li uživatel zájem o pronájem uvedených pozemků, je třeba, aby si podal na odbor investic,
správy majetku a právní žádost.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/323

7. Záměr nabytí pozemků p.č. 940/295 a 940/100 v k.ú. Ivančice, obec Ivančice.
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí pozemků p. č. 940/295, orná půda,
o výměře 810 m2, a p. č. 940/100, orná půda, o výměře 735 m2, oba v k. ú. Ivančice, obec
Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/324

8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci vodovodní přípojky, dotčený pozemek
v majetku města Ivančice p. č. 2382/1 v k. ú. Budkovice
Návrh usnesení:

RM souhlasí s umístěním potrubí vodovodní přípojky k pozemku ve vlastnictví investora, a to
p. č. 12, zahrada, dotčený pozemek v majetku města Ivančice p. č. 2382/1, ostatní plocha,
(ostatní komunikace), oba v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, za podmínek stanovených ve
vyjádření OISMaP č. j. MI 5850/2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/325

9. Žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením "Dům seniorů, Boží Hora, Ivančice"
Návrh usnesení:

RM souhlasí se změnou stavby před dokončením s názvem: Dům seniorů, Boží Hora, Ivančice,
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místo stavby: ul. Vladimíra Menšíka, Ivančice - Boží Hora, okr. Brno-venkov, stavebník:
Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s. r. o., ..Brno, IČO 25342100, spočívající
v navýšení kapacity Domu pro seniory, za podmínky že budou dodrženy opatření uvedená
v Seznamu změn, která jsou součástí vyjádření OISMaP č. j. MI 6292/2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/326

10. Žádost o vyjádření k umístění kanalizační přípojky pro novostavbu RD a k umístění RD,
dotčený pozemek ve vlastnictví města Ivančice p. č. 139/2 v k. ú. Řeznovice
Návrh usnesení:

RM souhlasí s umístěním navrženého RD na pozemku p. č. 135/2, zahrada, v majetku
stavebníka a s umístěním kanalizační přípojky pro novostavbu RD, dotčený pozemek ve
vlastnictví města Ivančice p. č. 139/2, orná půda, oba v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/327

11. Žádost o souhlas se stavebními úpravami RD v Letkovicích na ulici Dlouhá .., dotčený pozemek
ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2026/12 v k.ú. Letkovice, obec Ivančice

Návrh usnesení:
RM souhlasí se stavebními úpravami RD v Letkovicích na ulici Dlouhá .., Ivančice (p. č. st.
98, zastavěná plocha a nádvoří), dotčený pozemek ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2026/12,
ostatní plocha, (ostatní komunikace) oba v k. ú. Letkovice, obec Ivančice, za podmínek
stanovených ve vyjádření OISMaP č. j. MI  8240/2020 ze dne 17. 3. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/328

12. Žádost o souhlas s provedením stavby – výměna balkonů za lodžie a zateplení bytového domu
na ul. Větrná 4, 6, 8 v Ivančicích, dotčený pozemek ve vlastnictví města Ivančice,  p. č. 900/4
v k. ú. Ivančice, obec Ivančice

Návrh usnesení:
RM souhlasí s revitalizací bytového domu, a to: zateplením bytového domu na ulici Větrná
1383/4, 1384/6, 1385/8, 664 91 Ivančice a výměnou tamních balkonů za lodžie, dotčený
pozemek ve vlastnictví města Ivančice, p. č. 900/4, ostatní plocha, (jiná plocha) v k. ú.
Ivančice, obec Ivančice, za podmínek stanovených ve vyjádření OISMaP č. j. 8241/2020 ze dne
23. 4. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/329
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13. Souhlas s uložením plynovodní přípojky, dotčený pozemek v majetku města Ivančice, p. č.
2374/3 v k. ú. Budkovice, obec Ivančice

Návrh usnesení:
RM souhlasí s uložením plynovodní přípojky k pozemku ve vlastnictví investora, a to p. č.
1650/1, dotčený pozemek v majetku města Ivančice p. č. 2374/3, ostatní plocha, (ostatní
komunikace), oba v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, za podmínek stanovených ve vyjádření
OISMaP č. j. MI 7004/2020 a za výslovné podmínky, že realizace bude provedena před finální
úpravou povrchu místních komunikací - dohled na dodržení podmínky provede Ing. Bernard a
stavební dozor.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/330

14. Souhlas s nástavbou a stavebními úpravami na objektu p. č. st. 20/2, souhlas s uložením
plynovodní přípojky a vybudováním sjezdu a nájezdu, dotčené pozemky v majetku města
Ivančice p.č. 1605/17 a 1605/19 v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice

I. Návrh usnesení:
RM souhlasí
- s uložením plynovodní přípojky k pozemku ve vlastnictví investora, a to p. č. st. 20/2, zastavěná

plocha a nádvoří, dotčený pozemek ve vlastnictví města Ivančice p. č. 1605/19, ostatní plocha,
(ostatní komunikace),
- s vybudováním sjezdu a nájezdu, dotčený pozemek ve vlastnictví města Ivančice, a to p. č.
1605/17, ostatní plocha, (ostatní komunikace),
- se stavebními úpravami na objektu p. č. st. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví
stavebníka,
vše v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice, za podmínek stanovených ve vyjádření OISMaP
č. j. MI 5848/2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/331

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu, o vybudování sjezdu a nájezdu, dotčený
pozemek ve vlastnictví města Ivančice p. č. 1605/17, ostatní plocha, (ostatní komunikace), v k. ú.
Němčice u Ivančic, obec Ivančice, mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6,
Ivančice 664 91, IČO 00281859 a Š., bytem: .. Ivančice, jako stavebníkem.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/332

15. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 9900097156_1/VB
Návrh usnesení:

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900097156_1/VB  mezi
městem Ivančice jako povinným a GasNet, s. r. o., se sídlem: Klišská 940/96, Klíše, 400 01
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Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupena na základě plné moci společností Gridservices,
s. r. o., se sídlem: ..Brno, jako oprávněným, a dále K., trv. bytem: .. Ivančice  a M., trv. bytem:
.. Ivančice, jako investory (subjekty údajů), k akci „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům
.. na ulici Oslavanská v obci Ivančice, číslo stavby: 9900097156“, a to za jednorázovou úhradu
ve  výši 600,- Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/333

16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB na stavbu s názvem "Hrubšice - ..: NN přip. kab.
ved.", dotčené pozemky ve vlastnictví města Ivančice p. č. 404/1, 406/1 a 413/1, vše v k. ú.
Hrubšice

Návrh usnesení:
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030053949/001
(Hrubšice - ..: NN přip. kab. ved.) 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. 404/1, lesní pozemek, p. č. 406/1, lesní pozemek, p. č. 413/1,  ostatní půda,
(neplodná půda), vše v k. ú. Hrubšice, obec Ivančice, zapsaných na LV č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, a to za
jednorázovou úhradu ve  výši 7 550,- Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/334

17. Vodovodní přípojka - pozemek p. č. 255/1 v k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení:
RM souhlasí s uložením vodovodní přípojky k pozemku ve vlastnictví investora, a to p. č. 207/1,
dotčený pozemek ve vlastnictví města p. č. 255/1 v k. ú. Hrubšice, za podmínek dle vyjádření
investičního technika ze dne 23.4.2020, a za výslovné podmínky, že realizace bude provedena
nejpozději do pokládky finální konstrukce vozovky.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/335

18. Akce „Ivančice, Pod Jakubem, úprava SS100“ a Dodatek č. 1 k SoBS VB - p. č. 2404/32  v k.ú.
Kounické Předměstí
Návrh usnesení:

RM souhlasí
a) s návrhem nové trasy a s umístěním pojistkového pilíře na pozemku ve vlastnictví města
Ivančice parc. č. 2404/32, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice
v rámci akce s názvem „Ivančice, Pod Jakubem, úprava SS100“ za podmínek vyjádřených
v č. j.: OISMaP – 010/2020 ze dne 9. 1. 2020 a ze dne 28. 4. 2020.
b) schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1040017723/001 uzavřené dne 12.02.2020 mezi městem Ivančice jako povinným z věcného
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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
pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 2404/32, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú.
Kounické Předměstí, obec Ivančice, předmětem dodatku je doplnění umístění nového
pojistkového pilíře na předmětném pozemku a změna přílohy č. 1 smlouvy - nový situační
snímek plánovaného umístění distribuční soustavy.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/336

19. Osoba vykonávající opatrovníka
Návrh usnesení:

RM schvaluje jako osobu vykonávající funkci opatrovníka K., nar. .., omezené na svéprávnosti
rozsudkem OS Brno-venkov č.j. P 13/2008-233, bytem Ivančice .., za město Ivančice, Mgr.
Irenu Šancovou, pracovnici odboru sociálních věcí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/337

20. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1056/1 v k. ú. Alexovice
Návrh usnesení:

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 1056/1, ostatní plocha, (ostatní
komunikace), o celkové výměře 491 m2 (požadovaná část k pronájmu o výměře 120 m2), v k. ú.
Alexovice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/338

21. Prázdninový provoz mateřské školy Ivančice-Němčice
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí prázdninový provoz mateřské školy Ivančice-Němčice, Ke Karlovu 92,
který bude od 1. 7. 2020 do 17. 7. 2020, a to od 6.30 hodin do 16.00 hodin. Zároveň  bere rada
města na vědomí pravidla prázdninového provozu, jak jsou uvedeny v informaci pro občany.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/339

22. Veřejná zakázka malého rozsahu "Dětské hřiště u MŠ v Alexovicích" - přidělení zakázky a
schválení smlouvy o dílo
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Dětské hřiště u MŠ
v Alexovicích" firmě 3D PROGRAM, s.r.o., se sídlem Objízdná 1911, 765 02  Otrokovice,
IČO 01965549, s nabídkovou cenou 629 071,- Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto
firmou.
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Osloveny byly 3 firmy, podány byly 3 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/2020/13/340

23. Zábor části pozemku p. č. 394/125 v k. ú. Alexovice

Návrh usnesení:
RM schvaluje zábor části pozemku p. č. 394/125 v k. ú. Alexovice z důvodu umístění 5 stolů
s židlemi na okraji uvedené části pozemku (hřiště) pro konzumaci zakoupeného jídla ve
výdejním okénku Restaurace U Brázdů na ploše cca 20 m2 v termínu  7. 5.  - 10. 5. 2020 pro Š.,
provozního restaurace, a to bezúplatně.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/13/341


