
1

M Ě S T O    I V A N Č I C E
V ý p i s

z přijatých usnesení 17. schůze rady města konané dne 17.06.2020
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.

Ředitel ZŠ T. G. Masaryka Mgr. Tomáš  Chytka sdělil podrobně své stanovisko k tvrzením uvedeným
v podání .. ze dne 2. 6. 2020 adresovaném radě města; RM vzala vyjádření Mgr. Chytky na vědomí.

1. Žádost GJB Ivančice o umožnění předávání maturitních vysvědčení na nádvoří radnice
Návrh usnesení:

RM schvaluje zábor veřejného prostranství na nádvoří MěÚ Ivančice na pozemcích p. č. st.
31/1, zast. plocha a nádvoří, a p. č. 3377, ostatní plocha (jiná plocha) v k. ú. Ivančice, pro
Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, p. o., Lány 859/2, Ivančice 664 91, IČO 66596769,
dne 19.06.2020 v 11.00 hodin za účelem předávání maturitních vysvědčení, a to bezplatně.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/424

2. Návrh úsporných opatření MěÚ Ivančice, zvláštních orgánů a organizačních složek a
neškolských příspěvkových organizací pro 2. pololetí 2020

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí předpokládaná úsporná opatření  MěÚ Ivančice, zvláštních orgánů a
organizačních složek a příspěvkových organizací Technické služby města Ivančice,
Penzion pro důchodce Ivančice, Městské lesy Ivančice a Kulturní a informační centrum
Ivančice  a souhlasí s jejich realizací s výjimkou personálního opatření - obsazení pracovní
pozice v agendě evidence vozidel odboru správních činností Městského úřadu Ivančice, ke
kterému rada města zaujme stanovisko na příštím zasedání.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/425

3. Umístění přístřešku na kola na p. č. 394/190 v k. ú. Alexovice

Návrh usnesení:
RM souhlasí s umístěním přístřešku na kola na pozemku p. č. 394/190 v k. ú. Alexovice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/426

4. Umístění informačního banneru  Nová Zahrada Ivančice, z.s. a využití parku Dětský svět
Návrh usnesení:

RM souhlasí
a) s umístěním informačního banneru o velikosti 200 cm x 50 cm na zábradlí oddělující
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autobusové nádraží od parkoviště na Tesařově náměstí k propagaci akce "Den pro rodinu"
ve dnech 17. 8. - 29. 8. 2020,
b) s využitím městského parku Dětský svět pro akci "Den pro rodinu", která se uskuteční
dne 29. 8. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/427

5. Umístění informačního banneru - Jazykovka Eden s.r.o.
Návrh usnesení:

RM souhlasí s umístěním informačního banneru o velikosti 200 cm x 50 cm,  na zábradlí
oddělující autobusové nádraží od parkoviště na Tesařově náměstí, s informací o zahájení
nového semestru a zápisu do jazykových kurzů v Jazykovce Eden s.r.o. ve dnech 26. 8. -
22. 9. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/428

6. Uzavření splátkového kalendáře a dodatku č.6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Pod Hájkem
28/38, Ivančice

I.Návrh usnesení:
RM schvaluje splátkový kalendář a uznání dluhu nájemci, M., bytu č. 2, Pod Hájkem
28/38, Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/429

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Pod Hájkem 28/38, Ivančice,
nájemci M., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/430

7. Uzavření  splátkového kalendáře  a dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Krumlovská
298/8, Ivančice

I.Návrh usnesení:
RM schvaluje splátkový kalendář a uznání dluhu nájemci, B., bytu č. 7, Krumlovská
298/8, Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/431
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II. Návrh usnesení:
RM schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Krumlovská 298/8, Ivančice,
nájemkyně B., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 9. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/432

8. Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 11, Chřestová 1018/41, Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 11 na adrese Chřestová 1018/41,
Ivančice, nájemce Š., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 6. 2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/433

9. Přesun služebního vozidla 5B3 1688 na organizační složku Pečovatelské služby

Návrh usnesení:
RM schvaluje přesun služebního vozidla Fiat Panda RZV 5B3 1688 na organizační složku
Pečovatelské služby od 1.7.2020. Současně dojde k přesunu prostředků z rozpočtu z ORJ
10 na ORJ 19.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/434

10. Provedení poptávkového řízení na ochranné sítě v MSH

Návrh usnesení:
RM schvaluje provedení poptávkového řízení na nákup ochranných sítí v Městské
sportovní hale v Ivančicích. Předpokládaná cena do 100 000,- Kč. Hrazeno z rozpočtu
OISMaP. O realizaci akce bude rozhodnuto až poté, kdy budou schváleny kompenzace
obcím.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/435

11. Přidělení bytové jednotky č. 26 v Penzionu pro důchodce
Návrh usnesení:

RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové ze dne 8.6.2020 přidělení bytu č. 26,
Na Úvoze 1425/5, Ivančice,  M.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno:  0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/436

12. Žádost o povolení umístění zahradní chatky na podpachtované části pozemku p. č. 2661/2
v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje v souladu s Dodatkem č. 3 k pachtovní smlouvě č. 120140449
o propachtování nemovitostí, uzavřené  mezi městem Ivančice jako propachtovatelem a
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu č. 3 Réna Ivančice, IČO 65265335,
umístění zahradní chatky, o maximálním možném rozměru 4 x 4 m2, na dílci 01 - část
pozemku p. č. 2661/2, zahrada, podpachtovaná na základě podpachtovní smlouvy ze dne
4. 5. 2020 mezi Základní organizací Českého zahrádkářského svaz č. 3 Réna Ivančice, IČO
65265335, jako podpropachtovatelem a K., ..Ivančice, jako podpachtýřem, za podmínek
stanovených ve vyjádření č. j. MI 12514/2020 ze dne 10. 6. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/437

13. Žádost o vyjádření na akci "Budkovice –..: NN přip. kab. příp." a návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030059761/001, dotčený pozemek ve vlastnictví
města p.č. 2382/1 v k. ú. Budkovice

I. Návrh usnesení:
RM souhlasí se stavebním záměrem na výstavbu zemní kabelové přípojky NN v rámci
akce s názvem „Budkovice –..: NN přip. kab. příp.“ dle předložené žádosti č. j. MI
11935/2020 za podmínek uvedených ve vyjádření OISMaP č. j.: MI 12510/2020 ze dne
10.06.2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/438

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030059761/001
mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce,
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,
IČO 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve
vlastnictví města Ivančice parc. č. 2382/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú.
Budkovice, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu danou výpočtem: počet běžných
metrů kabelu NN x 20 Kč x 5, tj. předběžně ve výši 1 700,- Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/439
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14. Žádost o vyjádření na akci "Hrubšice –..: NN přip. kab. příp." a návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030057239/001, dotčený pozemek ve vlastnictví
města p.č. 255/1 v k. ú. Hrubšice

I. Návrh usnesení:
RM souhlasí se stavebním záměrem na výstavbu zemní kabelové přípojky NN v rámci
akce s názvem „Hrubšice –..: NN přip. kab. příp.“ dle předložené žádosti č. j. MI
11923/2020 za podmínek uvedených ve vyjádření OISMaP č. j.: MI 12512/2020 ze dne
10.06.2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/440

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030057239/001
mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a.
s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO
28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve
vlastnictví města Ivančice parc. č. 255/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú.
Hrubšice, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu danou výpočtem: počet běžných
metrů kabelu NN x 20 Kč x 5, tj. předběžně ve výši 4 800,- Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/441

15. Záměr nabytí a prodeje pozemků v k.ú. Kounické Předměstí

I. Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice zrušit usnesení č. ZM/2018/5/25 ze dne
17.09.2018.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/442

II. Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit:
a) záměr prodeje částí pozemků oddělených geometrickým plánem č. 1344-3378/2018, a
to:

· části pozemku p. č. 2373/8 nově označené jako pozemek p. č. 2373/48 o výměře
420 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

· části pozemku p. č. 2762/25 nově označené jako pozemek p. č. 2762/25 o výměře
147 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

· části pozemku p. č. 2762/25 nově označené jako pozemek p. č. 2762/27 o výměře
133 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov,
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b) záměr prodeje:
· spoluvlastnického podílu ve výši 5/8 z celku na pozemku p. č. 2446/4 o výměře

737 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
· spoluvlastnického podílu ve výši 5/8 z celku na pozemku p. č. 2846/5 o výměře

483 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
vše v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsané na LV č. 2789 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov,

c) záměr úplatného nabytí spoluvlastnického podílu ve výši ¼ z celku od S. a
spoluvlastnického podílu ve výši ¼ z celku od S. na pozemcích:
· p. č. 2446/2 o výměře 4756 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
· p. č. 2446/10 o výměře 48 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
· p. č. 2446/3 o výměře 26 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

vše v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsané na LV č. 2578 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov,

d)  záměr úplatného nabytí části pozemku p. č. 2846/1 oddělené geometrickým plánem
č. 1344-3378/2018 nově označené jako pozemek p. č. 2846/8 o výměře 5 m2, ostatní
plocha, jiná plocha, v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsané na LV č. 2661
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov,

e) záměr bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu ve výši ¼ z celku od S. a
spoluvlastnického podílu ve výši ¼ z celku od S. na pozemcích:
· p. č. 2419/33 o výměře 551 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
· p. č. 2460/1 o výměře 334 m2, orná půda,
· p. č. 2762/3 o výměře 22 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
· p. č. 2419/25 o výměře 28 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
· p. č. 2452/2 o výměře 8 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
· p. č. 2762/26 o výměře 25 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
· p. č. 2762/26 o výměře 25 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

vše v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsané na LV č. 1496 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/2020/17/443

16. Záměr nabytí pozemků p. č. 590/169, 590/228, 590/231 a části pozemku p.č. 590/208 v k.ú.
Ivančice

Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr úplatného nabytí pozemků
v k. ú. Ivančice, obec Ivančice:
· parc. č. 590/169, orná půda, o výměře 474 m2,
· parc. č. 590/228, orná půda, o výměře 17 m2,
· parc. č. 590/231, orná půda, o výměře 17 m2,
· části pozemku parc. č. 590/208, orná půda, vyznačené v přiložené katastrální mapě.
To vše za podmínky, že obchodní společnost Byty Boží Hora, Ivančice, II. etapa, s.r.o., se
sídlem Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 06657010,  zajistí zápis změny
druhu pozemku z orné půdy na ostatní plochu a ostatní komunikace do katastru
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nemovitostí na vlastní náklady. Geometrický plán potřebný k rozdělení pozemku zajistí na
své náklady město Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/444

17. Záměr prodeje části pozemku p. č. 139/2 v k. ú. Řeznovice

Návrh usnesení:
RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 139/2,
orná půda o výměře cca 300 m2 v k. ú. Řeznovice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/445

18. Záměr prodeje části pozemku p. č. 641/146 v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení:
RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č.
641/146, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře cca 250 m2 v k. ú. Budkovice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/446

19. Záměr nabytí pozemků v k. ú. Ivančice - areál býv. SOŠ dopravy, obchodu a služeb

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí pozemků v k. ú. Ivančice:
p. č. 1157/60 o výměře 2499 m², p. č. 1157/61 o výměře 2568 m², oba ostatní plocha -
zeleň,
p. č. 1157/32 o výměře 357 m², p. č. 1157/33 o výměře 513 m², oba ostatní plocha - zeleň,
p. č. 1158/4 o výměře 297 m², p. č. 1158/5 o výměře 30 m², oba ostatní plocha (ostatní
komunikace),
p. č. 3394 o výměře 633 m², p. č. 3395 o výměře 382 m², p. č. 3396 o výměře 58 m², p. č.
3397/1 o výměře 2424 m², vše ostatní plocha (jiná plocha),
p. č. st. 831/2 o výměře 844 m², p. č. st. 831/5 o výměře 296 m² vč. budovy bez čp/če,
p. č. st. 831/12 o výměře 206 m² vč. budovy bez čp/če, p. č. st. 831/14 o výměře 24 m² vč.
budovy bez čp/če,
p. č. st. 1111/1 o výměře 364 m² vč. budovy bez čp/če, všechna zastavěná plocha a
nádvoří,
a budovy bez čp/če na pozemcích p. č. st. 831/2 a p. č. st. 831/13 v k. ú. Ivančice,
za kupní cenu v minimální výši 7, 991 mil. Kč.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/447
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20. Prodej části pozemku p. č. 1605/19 v k. ú. Němčice u Ivančic a kupní smlouva

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1605/19, ostatní
plocha (jiná plocha) o výměře 89 m² v k. ú. Němčice u Ivančic jako budoucí nový pozemek
p. č. 1605/80, panu W., bytem .. 664 91 Ivančice, jako kupujícímu za kupní cenu 300,- Kč/
m2 a současně schvaluje kupní smlouvu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/448

21. Prodej pozemků p. č. 1683/55 a p. č. 1683/62 v k. ú. Budkovice - stanovení způsobu prodeje
a minimální ceny za 1 m2

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků
- p. č. 1683/55, orná půda, o výměře 948 m2

- p. č. 1683/62, orná půda, o výměře 948 m2

oba v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, obálkovou metodou.

Zájemci předloží svoji nabídku v zalepené obálce, na které bude vyznačeno:
· v případě zájmu o pozemek p. č. 1683/55, orná půda, o výměře 948 m2,

v k. ú. Budkovice, obec Ivančice
„Prodej pozemků v k. ú. Budkovice A – NEOTVÍRAT – obálková metoda“
· v případě zájmu o pozemek p. č. 1683/62, orná půda, o výměře 948 m2,

v k. ú. Budkovice, obec Ivančice
„Prodej pozemků v k. ú. Budkovice B – NEOTVÍRAT – obálková metoda“
v termínu do 20. 7. 2020, a to 17:00 hodin.
Minimální cena za 1 výše uvedený pozemek činí 1 422 000,- Kč / 1 500,- Kč/m2.
RM doporučuje ošetřit ve výzvě, aby budoucí vlastník výstavbou na pozemku řešil vlastní
bytovou potřebu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/449

22. Odstoupení od nájemní smlouvy č. 119980043 uzavřené dne 11. 2. 1998
Návrh usnesení:

RM schvaluje odstoupení od nájemní smlouvy č. 119980043, uzavřené dne 11. 2. 1998
mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého nám. 196/6, Ivančice 664 91, IČO: 281859
(jako pronajímatelem) a F., nar. .., bytem: .. Brno (jako nájemcem), na základě ustanovení
čl. III odst. 2 výše citované nájemní smlouvy.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/450
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23. Nájemní smlouva č. 2131000510, o pronájmu části pozemku p. č. 2599/1, v k. ú. Kounické
Předměstí
Návrh usnesení:

RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000510, o nájmu části pozemku p. č. 2599/1,
ostatní plocha, (neplodná půda), o celkové výměře 17 340 m2, (část k pronájmu o výměře
75 m2) v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, mezi městem Ivančice, se sídlem:
Palackého nám. 196/6, Ivančice 664 91, IČO: 281859 a P., bytem: .. Brno, s účinností od
1. 7. 2020 na dobu neurčitou,  za nájemné ve výši 150,- Kč/rok .

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/451

24. Nájemní smlouva č. 2131000509, o pronájmu části pozemku p. č. 2784/34 v k. ú. Kounické
Předměstí
Návrh usnesení:

RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000509, o nájmu části pozemku p. č. 2784/34,
vodní plocha, (koryto vodního toku přirozené nebo upravené), o celkové výměře 19 253
m2, (část k pronájmu o výměře 90 m2) v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, mezi
městem Ivančice, se sídlem: Palackého nám. 196/6, Ivančice 664 91, IČO: 281859 a Z.,
bytem: .. Brno, s účinností od 1. 7. 2020 na dobu neurčitou,  za nájemné ve výši 180,-
Kč/rok .

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/452

25. Pachtovní smlouva č. 2131000508, o propachtování pozemku p. č. 663/6 v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje pachtovní smlouvu č. 2131000508, o nájmu pozemku p. č. 663/6, orná půda,
o výměře 1 018 m2, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, mezi městem Ivančice, se sídlem:
Palackého nám. 196/6, Ivančice 664 91, IČO: 281859 (jako propachtovatelem) a  Ch.,
bytem: .. Ivančice (jako pachtýřem), s účinností od 1. 7. 2020 na dobu určitou, a to do
30. 9. 2025 za pachtovné ve výši 2 036,-Kč/rok.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/453

26. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 1201000133
Návrh usnesení:

RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy (č. 1201000133, VS 2131000133) ke
dni 30. 6. 2020, mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91
Ivančice, IČO 00281859, jako pronajímatelem a M., bytem: Znojmo, jako nájemcem.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno:  0
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/454

27. Dohoda o ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání nebo Výpověď smlouvy ze dne
17.12.1998

Návrh usnesení:
RM schvaluje
a) dohodu o ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání založeného na základě

smlouvy o nájmu nebytových prostor (nájmu prostoru sloužícího podnikání) ze dne 17.
12. 1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.08.2002 a dodatku č. 2 ze dne 21.10.2003,
uzavřené mezi městem Ivančice, Palackého nám. 196/6, Ivančice 664 91, IČO 281859,
jako pronajímatelem a paní  Eliškou Barešovou, fotografkou, nar…, IČO 12453196, se
sídlem: .. 664 44, Ořechov, jako nájemcem na nájem nebytového prostoru (prostoru
sloužícího podnikání) nacházejícího se v budově č. p. 1418, objekt obč. vybavenosti,
která je součástí pozemku p. č. st. 329/20, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 128
m2, k.ú. Ivančice, obec Ivančice, a to ke dni 31.12.2020.

b) Pro případ, že nebude ze strany nájemce dohoda o ukončení nájmu prostoru sloužícího
podnikání uzavřena do 19.06.2020, schvaluje výpověď smlouvy uvedené pod bodem a)
tohoto usnesení, a to z důvodu záměru prodeje nemovitosti, s 6 měsíční výpovědní
lhůtou, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/455

28. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330052420/001 pozemky p. č. 255/4, a 460/6
v k.ú. Hrubšice - Hrubšice -..: NN přip. kab. příp.

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330052420/001 (Hrubšice -..:
NN přip. kab. příp.), 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 parc. č. 255/4 a 460/6 v k.ú. Hrubšice, za jednorázovou úhradu
ve výši 2 800,- Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/456

29. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330052271/001 pozemek  p. č. 22/1  v k.ú.
Budkovice - "Budkovice -..: NN přip. kab. př."

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330052271/001 (Budkovice -
..: NN přip. kab. př.), 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 pozemku ve
vlastnictví města Ivančice p. č. 22/1 v k.ú. Budkovice, obec Ivančice, za jednorázovou
úhradu ve výši 800,- Kč bez DPH.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno:  0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/457

30. KS 10/2020 - nabytí pozemku p. č. 940/295 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 10/2020, o nabytí pozemku
p. č. 940/295, orná půda, o výměře 810 m2, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, mezi městem
Ivančice, se sídlem: Palackého nám. 196/6, Ivančice 664 91, IČO: 281859 jako kupujícím a
P., .., 66491 Ivančice, jako prodávajícím, za kupní cenu 324 000,- Kč.
RM doporučuje smlouvu uzavřít až poté, kdy  bude zajištěno finanční krytí, a až poté, kdy
bude uzavřena smlouva o přístupu s majitelem sousedního pozemku.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/458

31. KS 11/2020 - nabytí pozemku p. č. 940/100 v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 11/2020, o nabytí pozemku
p. č. 940/100, orná půda, o výměře 735 m2, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, mezi městem
Ivančice, se sídlem: Palackého nám. 196/6, Ivančice 664 91, IČO: 281859 jako kupujícím a
K., bytem: .., 664 91 Ivančice a R., bytem: .., 674 01 Třebíč, jako prodávajícím, za kupní
cenu 294 000,- Kč.
RM doporučuje smlouvu uzavřít až poté, kdy  bude zajištěno finanční krytí, a až poté, kdy
bude uzavřena smlouva o přístupu s majitelem sousedního pozemku.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/459

32. KS 12/2020 - prodej části pozemku p. č. 2607/49 o výměře 10 m2 oddělené geometrickým
plánem č. 1379-27/2020 a nově označené jako pozemek p. č. 2607/66 vše v k. ú. Kounické
Předměstí, obec Ivančice

Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit kupní smlouvu KS 12/2020, jejímž
předmětem je prodej části pozemku p. č. 2607/49,  lesní pozemek, oddělené geometrickým
plánem č. 1379-27/2020  a nově označené jako pozemek p. č. 2607/66, lesní pozemek, les
s budovou, o výměře 10 m2, vše v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsaného
v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, mezi městem Ivančice jako prodávajícím a paní
N., nar…,  bytem .., 627 00 Brno jako kupující, za celkovou kupní cenu ve výši 1 500,- Kč.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/460
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33. ZŠ V. Menšíka Ivančice - provoz školní družiny v období letních prázdnin

Návrh usnesení:
RM uděluje souhlas s přerušením provozu školní družiny při ZŠ V. Menšíka Ivančice,
okres Brno – venkov, v době letních prázdnin od 1. července 2020 do 31. srpna 2020,
podle Vyhlášky 163/2018, § 8, odstavec 2. Současně RM bere na vědomí, že bude rodičům
nabídnuta možnost prázdninové školní družiny od 1. 8. 2020 do 21. 8. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/461

34. ZŠ V. Menšíka Ivančice - zahájení školního roku
Návrh usnesení:

RM souhlasí s poskytnutím prostor nádvoří radnice Základní škole Vladimíra Menšíka
Ivančice dne 1. září 2020, v době 8.30 – 10.00 hod., z důvodu slavnostního zahájení
školního roku 2020/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/462

35. Dopis ředitelů škol a školských zařízení města Ivančice
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí informaci ředitelů škol a školských zařízení, týkající se způsobu
financování platů a odměn.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/463

36. MAP II - strategický rámec - investiční priority

Návrh usnesení:
RM souhlasí s aktualizací a doplněním investičních priorit na období 2020 - 2027 do
strategického rámce v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Ivančice II.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/464

37. Jmenování členů konkursní komise a tajemníka komise
Návrh usnesení:

RM jmenuje předsedou konkursní komise pro posuzování uchazečů o funkci ředitele
Základní školy T. G. Masaryka Ivančice místostarostu Ing. Romana Sládka a dalším
členem komise pana Mgr. Aleše Turečka.
RM pověřuje Ing. Ivanu Krejčovou vykonáváním funkce tajemníka v  konkursní komisi
(není členem komise).
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Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0 Nepřítomno:  2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/465

38. Provozní řád - Zahrada vily Panowských
Návrh usnesení:

RM schvaluje provozní řád odpočinkové zóny "Zahrada vily Panowských".
Hlasování:

Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno:  2
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/466

39. Žádost o vyjádření na akci "Ivančice , Nad Klínkem, .., přip.k DSNN" a návrh smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030060012/001, dotčený pozemek ve
vlastnictví města p.č. 2762/11 v k. ú. Kounické Předměstí

I. Návrh usnesení:
RM souhlasí se stavebním záměrem na výstavbu nové zemní kabelové přípojky NN
v rámci akce s názvem „Ivančice, Nad Klínkem, .., přip.k DSNN“, dle předložené žádosti
č. j. MI 12652/2020, za podmínek uvedených ve vyjádření OISMaP č. j.: MI 12814/2020
ze dne 15.06.2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/467

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030060012/001
mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce,
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,
IČO 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve
vlastnictví města Ivančice parc. č. 2762/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú.
Kounické Předměstí, obec Ivančice, a to za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč bez
DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/468

40. Žádost o vyjádření na akci "Budkovice –..: NN přip. kab. sm." a návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030057677/001, dotčený pozemek ve vlastnictví
města p.č. 2380 v k. ú. Budkovice

I. Návrh usnesení:
RM nesouhlasí se stavebním záměrem na výstavbu nové zemní kabelové přípojky NN a
přípojkové skříně v pilíři v rámci akce s názvem „Budkovice –..: NN přip. kab. sm.“ dle
předložené žádosti č. j. MI 11707/2020 za podmínek uvedených ve vyjádření OISMaP č. j.:
MI 12813/2020 ze dne 15.06.2020.
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Důvod: aktuálně opravená místní komunikace, která by zásahem byla narušena; předběžně
je dohodnuta jiná trasa.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/469

II. Návrh usnesení:
RM neschvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030057677/001 mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene
a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice, IČO 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to
k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 2380, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k.ú. Budkovice, obec Ivančice, a to za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,-
Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/470

41. RO č.10 - narozpočtování dotací a převodů mezi obcemi
Návrh usnesení:

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10 (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: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno:  2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/471

42. Plná moc pro Sportovní projekty s.r.o.
Návrh usnesení:

RM schvaluje plnou moc pro společnost Sportovní projekty s.r.o., Praha, IČO 27060659,
aby město zastupovala v jednání s příslušnými orgány a organizacemi spojenými
s povolením stavby "Réna II. etapa, free area"  dokumentace pro územní řízení, a to
v plném rozsahu ke všem úkonům vedoucím k vydání potřebných povolení směřujících
k realizaci stavby.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/472



15

43. Žádost Jihomoravskému kraji o uzavření smlouvy o právu provést stavbu - křižovatka U Tří
Kohoutů - upřesnění

I. Návrh usnesení:
RM ruší usnesení č. RM/2020/15/413 ze dne 03.06.2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/473

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje podání Žádosti o uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem
"Okružní křižovatka U Tří Kohoutů" na silnicích II/152 a II/394 a pozemcích p. č. 3161/1 a
p. č. 3161/5 v k.ú. a obci Ivančice ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/17/474


