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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 21. schůze rady města konané dne 12.08.2020
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. Jmenování člena Komise bytové

Návrh usnesení:

RM bere na vědomí zánik členství P. v Komisi bytové v důsledku skončení jejího
pracovního poměru. RM jmenuje členem Komise bytové (pro obsazování bytů ve
vlastnictví města vč. bytů v DPS Penzion pro důchodce) vedoucího odboru sociálních věcí
Městského úřadu Ivančice Mgr. Vladimíra Surovčíka, MBA.
Komise bude tedy pracovat ve složení:  Milan Buček-předseda, členové Ing. Lenka
Nováková, Mgr. Vladimír Surovčík MBA, Bc. Šárka Štěrbová, Bc. Andrea Ondrová.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/548

2. Souhlas s podáním žádosti v dotační výzvě
Návrh usnesení:

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na  projekt "RÉNA - II. ETAPA - FREE
AREA IVANČICE" do výzvy MMR "117D8220H, Podpora obcí s 3001 - 10 000
obyvateli", podvýzva "Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku".
Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/549

3. Výpůjčka pódia pro hody Letkovice
Návrh usnesení:

RM souhlasí s výpůjčkou pódia pro hody Letkovice v termínu 27. - 31. 8. 2020 a ukládá
příspěvkové organizaci Technické služby města Ivančice provést přesun a postavení pódia
na náves v Letkovicích a po skončení hodů demontáž a zpětný přesun pódia.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/550

4. Ceník pro období od 1.9.2020 do 31.8.2021 v Městské sportovní hale, Rybářská 33,

Návrh usnesení:
RM schvaluje ceník, varianta D, pro období od 1.9.2020 do 31.8.2021 v Městské sportovní
hale, Rybářská 33, Ivančice.
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Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/551

5. Přidělení bytové jednotky č. 24 v Penzionu pro důchodce
Návrh usnesení:

RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové ze dne 5. 8. 2020 přidělení bytu č. 24,
Na Úvoze 1425/5, Ivančice, G.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/552

6. Nabytí majetku zůstavitele B.
Návrh usnesení:

RM souhlasí ve věci pozůstalosti po B. ze Zbýšova,  vedené Notářskou kanceláří ..,
s nabytím majetku nepatrné hodnoty.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/553

7. Souhlas s napojením sítí a napojení komunikace Hrubšice

Návrh usnesení:
RM souhlasí s vybudováním komunikace na parcele města č. 28 v k.ú. Hrubšice a křížením
kabelu veřejného osvětlení na této parcele v rámci developerského projektu "Hrubšice -
výstavba 27 RD na parcele 281/2".

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/554

8. Umístění stavby a sjezd a nájezd Horní Hlinky ..
Návrh usnesení:

RM souhlasí s umístěním stavby RD na parcele č. 496 a 121/1, k. ú. Ivančice, a se zřízením
nového sjezdu a nájezdu na ulici Horní Hlinky na místní komunikaci dle pasportu
komunikací č. 206c.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/555

9. Umístění stavby a sjezd a nájezd Horní Hlinky ..
Návrh usnesení:

RM souhlasí s umístěním stavby RD na parcele č. 497, k. ú. Ivančice, a se zřízením nového
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sjezdu a nájezdu na ulici Horní Hlinky na místní komunikaci dle pasportu komunikací
č. 206c.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/556

10. Záměr úplatného nabytí pozemku p. č. 2747/7 v k.ú. Kounické Předměstí
Návrh usnesení:

RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr úplatného nabytí pozemku
p. č. 2747/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 134 m2, v k. ú. Kounické
Předměstí, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/557

11. Záměr prodeje pozemku p. č. 339/2 v k. ú. Hrubšice
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 339/2, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 18 m2 v k. ú. Hrubšice dle vyjádření investičního technika
OISMaP, č. j. MI 15619/2020 ze dne 10.7.2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/558

12. Záměr prodeje pozemku p. č. 1930/34 v k. ú. Budkovice
Návrh usnesení:

RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 1930/34
o výměře 382 m2 v k. ú. Budkovice dle vyjádření investičního technika OISMaP, č. j.
17841/2020 ze dne 5. 8. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/559

13. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1158/96 v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu. RM požaduje předložit geometrický plán zaměření chaty
dokladující reálný současný stav - skutečnou zastavěnou plochu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/560
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14. Příloha č. 5 ke smlouvě o poskytnutí služeb hybridní pošty

Návrh usnesení:
RM schvaluje přílohu č. 5 ke smlouvě o poskytnutí služeb hybridní pošty mezi Českou
poštou, s. p., IČO: 47114983, se sídlem: Praha 1, Politických vězňů 909/4 a městem
Ivančice spočívající v poskytnutí nové služby Zásilky do systému DopisOnline.
Náklady související s touto službou budou hrazeny z rozpočtu OSČ.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/561

15. Žádost o souhlas se stavebním záměrem „Řeznovice - ..: NN přip. Kab. Příp.“. Dotčené
pozemky v majetku města p. č. 680/6, 679/2, 678/6, 677/6, 212/1 v k.ú. Řeznovice

I.Návrh usnesení:
RM souhlasí se stavebním záměrem na výstavbu nové zemní kabelové přípojky NN v rámci
akce s názvem "Řeznovice - ..: NN přip. Kab. Příp." dle předložené žádosti a dokumentace
č.j. MI 17547/2020 za podmínek stanovených ve vyjádření OISMaP č.j.: MI 18204/2020 ze
dne 06.08.2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/562

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030060835/001
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 pozemků ve
vlastnictví města Ivančice parc. č. 680/6, 679/2, 678/6, 677/6, 212/1, vše v k.ú. Řeznovice,
obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu danou výpočtem: počet běžných metrů kabelu
NN x druh pozemku x 5 + pojistkový pilíř, tj. předběžně (33 bm x 20 Kč/bm x 5 +
400,- Kč), tj. předběžně ve výši 3700,- Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/563

16. Žádost o souhlas se stavebním záměrem „Ivančice, K/1465, .., přípojka NN“. Dotčené
pozemky v majetku města p. č. 2744/7, 2740/6 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, K/1465, .., přípojka NN" dle předložené žádosti a dokumentace
č.j. MI 17583/2020 za podmínek stanovených ve vyjádření MI 18223/2020 ze dne
06.08.2020.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/564

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030060752/001
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. 2744/7, orná půda, zemědělský půdní fond a p. č. 2740/6,
neplodná půda, ostatní plocha, v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, a to za
jednorázovou náhradu danou výpočtem: počet běžných metrů kabelu NN (předběžně 10 bm)
x 20 Kč x 5, tj. předběžně ve výši 1000,- Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/565

17. Záměr pronájmu prostor Pohostinství Řeznovice nebo jejich části, nacházející se v objektu
občanské vybavenosti, budova s č. p. 154, jež je součástí pozemku p. č. 303 v k. ú.
Řeznovice, za účelem provozování hostinské činnosti
Návrh usnesení:

RM schvaluje záměr pronájmu prostor Pohostinství Řeznovice (o výměře 220,8 m2) nebo
jejich části, nacházející se v objektu občanské vybavenosti, budova s č. p. 154, jež je
součástí pozemku p. č. 303, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice, za
účelem provozování hostinské činnosti. Součástí nájemní smlouvy bude podmínka úhrady
kauce, a to ve výši 3 měsíčního nájemného. Cena a podmínky pronájmu k jednání.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/566

18. Úprava cen od 1.9.2020  v Ceníku poplatků a náhrad, který je samostatnou přílohou a
součástí Knihovního řádu Městské knihovny v Ivančicích  schváleného RM dne 25. 5. 2018
Návrh usnesení:
RM schvaluje  předložený návrh úpravy cen v Ceníku poplatků a náhrad, a to s účinností od
1.9.2020.
Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/567

19. Umístění kontejneru na komunikaci města Ivančice (parcela č. 3163/18 v k. ú.  Ivančice)
Návrh usnesení:

RM schvaluje umístění kontejneru ve dnech 31.8. - 30.10.2020 (2 uzavřené kontejnery) na
komunikaci města Ivančice, a to p. č. 3163/18 ostatní komunikace (ost. plocha) v  k. ú.
Ivančice.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/568

20. Zpracování žádosti o dotaci na projekt "Réna II. etapa - Free area" - přidělení zakázky a
schválení smlouvy o dílo
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na podání žádosti o dotaci
k projektu "Réna II. etapa - Free area" firmě Štěpánková - dotace s.r.o., se sídlem Kpt.
Jaroše 23/103, 680 01  Boskovice, IČO 05807522, s nabídkovou cenou 38 000,- Kč (cena
konečná) za zpracování a podání žádosti o dotaci MMR ČR, dotační titul "Program obnovy
venkova - PODPORA OBCÍ S 3001-10000 OBYVATELI, DT 117D8220H - Podpora
budování a obnovy míst aktivního odpočinku" a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/569

21. Veřejná zakázka malého rozsahu "Demolice dvou rodinných domů v Řeznovicích" -
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 „Demolice
dvou rodinných domů v Řeznovicích“.  RM ukládá vedoucímu odboru investic, správy
majetku a právního ve spolupráci s vedoucím odboru plánovacího a finančního zpracovat a
předložit radě města možnosti zdrojů financování z rozpočtu OISMaP.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/570

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

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  "Rekonstrukce VO ul.
Mřenková (podzemní vedení)" firmě DUR plus, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 117, 664 84
Zastávka, IČO 25326767, s nabídkovou cenou 135 860,- Kč bez DPH.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/571

23. Schválení smlouvy na pronájem sanitárních kontejnerů
Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu na pronájem sanitárních kontejnerů s firmou JOHNNY SERVIS
s.r.o., se sídlem Tetín č.1, 266 01 Beroun, IČO 47538856, s nabídkovou cenou 57 475,- Kč
včetně DPH. Osloveno bylo 6 firem, podány 4 nabídky. Hrazeno z rozpočtu ORJ 555.

Hlasování:
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Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/572

24. Stanovisko SÚ MěÚ Ivančice k výhradám .. proti výstavbě 8 rodinných domů v lokalitě
Brněnka
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí stanovisko Stavebního úřadu Ivančice k požadavkům .. ohledně akce
Novostavba 8 řadových rodinných domů včetně související technické infrastruktury, žadatel
D., v ulici .., Ivančice, a to bez dalšího, když uvedenou výstavbou není porušen žádný právní
předpis ani technická norma.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2020/21/573


