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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 24. schůze rady města konané dne 23.09.2020 
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. Plán inventur na rok 2020 a složení ústřední a dílčích inventarizačních komisí 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje plán inventur na rok 2020 a složení ústřední a dílčích inventarizačních komisí. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/643 

2. KSČM - užívání veřejného prostranství 

 Návrh usnesení: 

 RM bere na vědomí oznámení KSČM o konání veřejného shromáždění občanů s kandidáty, 
které se uskuteční na Palackého náměstí u boční části domu č. p. 4  dne 23. 9. 2020 od 14.30 
do 16.00 hodin v rámci předvolební kampaně.  

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/644 

3. Darovací smlouva - NOMIsped s.r.o. 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje technické zhodnocení komunikace 702c v místní části Řeznovice společností 
NOMIsped s.r.o., IČO: 05200407, se sídlem: .. Ivančice.  

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/645 

4. Prodej části pozemku p. č. 139/2 v k. ú. Řeznovice a kupní smlouva 

 Návrh usnesení: 

 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 139/2, orná půda, 
o výměře 516 m2 v k. ú. Řeznovice jako budoucí nový pozemek p. č. 139/3, orná půda, 
o výměře 300 m2, do vlastnictví Č., oba bytem .. Ivančice, za kupní cenu ve výši 45 000,- Kč, 
za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. 17/2020. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/646 
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5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 641/22 v k. ú. Řeznovice 

 Návrh usnesení: 

 RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p. č. 641/22, ostatní plocha 
(neplodná půda) o výměře cca 1300 m2 v k. ú. Řeznovice.  

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/647 

6. Záměr prodeje částí pozemků k výstavbě Domova se zvláštním režimem 

 Návrh usnesení: 

 RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje částí pozemků:                                
- pozemku p.č. 900/36, o evidované výměře 671 m2, orná půda zemědělský půdní fond               
- pozemku p.č. 900/37, o evidované výměře 689 m2, orná půda zemědělský půdní fond                
- pozemku p.č. 900/38, o evidované výměře 951 m2, orná půda zemědělský půdní fond              
- pozemku p.č. 900/39, o evidované výměře 394 m2, orná půda zemědělský půdní fond               
- pozemku p.č. 900/43, o evidované výměře 507 m2, orná půda zemědělský půdní fond                
- pozemku p.č. 900/44, o evidované výměře 652 m2, orná půda zemědělský půdní fond                
- pozemku p.č. 900/45, o evidované výměře 442 m2, orná půda zemědělský půdní fond                 
- pozemku p.č. 900/46, o evidované výměře 259 m2, orná půda zemědělský půdní fond                   
- pozemku p.č. 900/47, o evidované výměře 268 m2, orná půda zemědělský půdní fond                
- pozemku p.č. 900/62, o evidované výměře 74 m2,   orná půda zemědělský půdní fond                  
-  pozemku p.č. 900/63, o evidované výměře 147 m2, orná půda zemědělský půdní fond            
- pozemku p.č. 900/64, o evidované výměře 94 m2,    orná půda zemědělský půdní fond                 
- pozemku p.č. 900/65, o evidované výměře 78 m2, orná půda zemědělský půdní fond                
- pozemku p.č. 915/7, o evidované výměře 54 m2, orná půda zemědělský půdní fond                    
- pozemku p.č. 915/8, o evidované výměře 89 m2, orná půda zemědělský půdní fond  
vše v katastrálním území Ivančice, obci Ivančice, a to dle situačního nákresu předloženého 
firmou Domovy seniorů BeneVita s.r.o. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/648 

7. Žádost o finanční příspěvek na vodovodní řad 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 50 000,- Kč N., .., na výkop a napojení 
vodovodního řadu v k. ú. Řeznovice. Finanční příspěvek bude poskytnut po vypořádání 
zhodnocení komunikace podél hřbitova v Řeznovicích a tehdy bude rozhodnuto o formě 
finančního příspěvku. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/649 

8. Smlouva o připojení k distribuční soustavě - hřiště Alexovice 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí 
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č. 9001744214 s provozovatelem E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, se sídlem  F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Podíl 
města na oprávněných nákladech činí 5 000,- Kč, hrazeno bude z provozní rezervy.  

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/650 

9. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Pod Hájkem 28/38, Ivančice 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, 
nájemce R., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 9. 2021.  

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/651 

10. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Palackého nám. 12/27, Ivančice 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Palackého nám. 12/27, Ivančice, 
nájemkyně H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 9. 2021. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/652 

11. Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Komenského náměstí 21/9, Ivančice 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Komenského náměstí 21/9, 
Ivančice, nájemci K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 9. 2021. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/653 

12. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Chřestová 1018/41, Ivančice 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2 na adrese Chřestová 1018/41, 
Ivančice, nájemce B., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 9. 2021. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/654 
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13. Žádost o změnu vytápění v městském bytě 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje změnu vytápění v bytu č. 1 na adrese Růžová 866/14, Ivančice, nájemkyně Č. 
Nájemce si bude veškeré práce potřebné pro změnu vytápění hradit sám a doloží veškeré 
revize, které bude město Ivančice požadovat. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/655 

14. Přidělení bytové jednotky č. 45 v Penzionu pro důchodce Ivančice 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje  na základě doporučení Komise bytové ze dne 9. 9. 2020 přidělení bytu č. 45, 
Na Úvoze 1425/5, Ivančice, panu P. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/656 

15. Smlouva o zřízení věcného břemene č.  ZN-014330055274/002 - pozemek p. č. 2026/14   
v k. ú. Letkovice - "Letkovice - U Kapličky ..: NN přip. kab." 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330055274/002 (Letkovice –
U Kapličky ..: NN přip. kab.), 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. 2026/14 v k.ú. Letkovice, obec Ivančice, za jednorázovou 
náhradu ve výši 1000,- Kč bez DPH. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/657 

16. Záměr výpůjčky pozemku p. č. 3163/18 v k. ú.  Ivančice pro umístění reklamního zařízení 
Raiffeisen stavební spořitelny na zeleném pásu na Komenského náměstí 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 3163/18, ostatní komunikace, ostatní 
plocha, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice vyznačené v předloženém zákresu v katastrální mapě, 
která je plochou veřejného prostranství mající charakter zeleně, pro umístění reklamního 
zařízení - označníku pobočky Raiffeisen stavební spořitelny a.s. o maximálním rozměru 0,6 x 
1 m, na dobu neurčitou. Užívání veřejného prostranství umístěním reklamních zařízení 
podléhá místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, jehož sazba činí 600,- Kč/rok. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/658 
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17. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3163/18 v k. ú. Ivančice 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 3163/18, ostatní plocha, (ostatní 
komunikace), o celkové výměře 2 612 m2 (část určená k pronájmu cca 10 m2) v k. ú. Ivančice, 
obec Ivančice. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/659 

18. Záměr pronájmu nebytových prostor – 1. NP, nebo jeho části, nacházející se v objektu 
občanské vybavenosti - Besedního domu, budova č. p. 199, jenž je součástí pozemku p. č. st. 
326, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, za účelem provozování 
hostinské činnosti. 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor – část 1. NP, a to místnosti: č. 138, č. 137,  
č. 136, č. 134 , č. 135, č. 133, č. 130, č. 131, č. 124, č. 126, č. 128, č. 127, č. 120,   č. 121, 
č. 122, č. 123, č. 114, č. 113, č. 119, č. 115, č. 118, č. 116 a č. 117, nacházející se v objektu 
občanské vybavenosti - Besedního domu, budova č. p. 199, jenž je součástí pozemku p. č. st. 
326, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, za účelem provozování 
hostinské činnosti. 
Zájemci o pronájem podají písemnou žádost do 31. 12. 2020, ve které uvedou: 

 Identifikace žadatele (IČ, DIČ, zápis ve veřejném rejstříku) 
 Zda má zájem o pronájem celého 1. NP nebo pouze jeho části s uvedením 

konkrétní části objektu 
 Popis plánovaného podnikatelského záměru 
 Popis stávající podnikatelské činnosti 
 Zda je či není plátcem DPH 

Pronájem bude možný po ukončení rekonstrukce objektu - přibližně od 1. 4. 2021. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/660 

19. Záměr prodeje části pozemku p. č. 48/1 v k. ú. Němčice u Ivančice 

 Návrh usnesení: 

 RM odkládá projednání bodu a požaduje upřesnit rozsah požadované části pozemku p. č. 48/1, 
ostatní plocha, (ostatní komunikace),  v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice, a dále uvést 
informace ohledně sloupu a elektrického vedení v místě. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/661 
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20. Souhlas se stavbou pro dodatečné stavební povolení a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
VB 

I. Návrh usnesení: 

 RM souhlasí se stavbou "Objekt pro rodinnou rekreaci Stříbský mlýn" na pozemku p. č. 
2607/11, lesní pozemek (lesní pozemek, na kterém je budova) v k. ú. Kounické Předměstí, ve 
vlastnictví stavebníka (S.,  … Ivančice). 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/662 

II. Návrh usnesení: 

 RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (LAPLAN s. r. o. (S.) -
stavba elektrické přípojky v k. ú. Kounické Předměstí) mezi městem Ivančice, se sídlem: 
Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice, IČO 00281859 (jako „budoucím povinným“) a S., 
nar. … Ivančice 664 91, zastoupený na základě plné moci ze dne 18. 5. 2020 společností 
LAPLAN s. r. o., IČO 29201691, se sídlem: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, D., 
jednatel společnosti (jako „budoucím oprávněným“), zatížený pozemek v majetku města 
Ivančice:      p. č. 2607/49, lesní pozemek, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsaný 
na LV č. 10001 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/2020/24/663 

21. Souhlas s přípojkou vody a kanalizace v Letkovicích 

 Návrh usnesení: 

 RM souhlasí s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky v Letkovicích na ulici Dlouhá do 
parcely v majetku města č. 1954/83 v k. ú. Letkovice dle podmínek stanovených OISMaP pod 
č.j.: MI 20954/2020. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/664 

22. Souhlas s návrhem přeložky vedení E.ON VN Malvy  

I. Návrh usnesení: 

 RM souhlasí s návrhem trasy vedení přeložky vysokého napětí elektrické energie ze 
vzdušného vedení mezi trafostanicí u MVE, ČOV, trafostanicí v zahrádkářské kolonii Réna a 
trafostanicí na ul. Slunečná do zemního kabelu za předpokladu, že: 
- veškeré dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu 
- trasa bude zaměřena a předána městu ve formátu dgn k aktualizaci geodetických dat 
- záruka na pokles rýhy ve výkopech bude min. 36 měsíců 
- minimálně 1 měsíc před vlastní realizací bude mít zhotovitel vyřízenu veškerou agendu 
silničního správního orgánu OSČ ohledně zvláštního užívání komunikací. 
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 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/665 

II. Návrh usnesení: 

 RM schvaluje umístění nové kioskové trafostanice u odbočky na cestu k ČOV na parcele
č. 2438/1 v k.ú. Kounické Předměstí. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/666 

23. Plná moc k úkonům v rámci žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu pro projekt s názvem „Oprava chodníků v místních částech města Ivančice - 
Řeznovice a Budkovice“ 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje plnou moc pro společnost Regionální poradenská agentura, s.r.o., IČO 
26298163, se sídlem Starobrněnská 20, 602 00  Brno k zastupování ve věcech administrace 
žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu a ke všem úkonům 
souvisejícím s podáním žádosti na projekt s názvem „Oprava chodníků v místních částech 
města Ivančice - Řeznovice a Budkovice“. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/667 

24. Veřejná zakázka malého rozsahu "Dětské hřiště Ivančice - Staré sídliště - ulice Sportovní" - 
přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Dětské hřiště Ivančice -
Staré sídliště - ulice Sportovní" firmě MUKOV, s.r.o., se sídlem Vysoké Popovice 254, 664 
84, IČO 29261023, s nabídkovou cenou 742 566,- Kč bez DPH. 
Osloveno bylo 6 firem, podána byla 1 nabídka. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP ORJ 101, 
příspěvku Nadace ČEZ a z rezervy zastupitelstva. 
RM ukládá vedoucímu OISMaP ve spolupráci s vedoucím OPF připravit pro nejbližší 
zasedání zastupitelstva města příslušné rozpočtové opatření. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/668 

25. Stavební úpravy, přístavba penzion Martálka 

 Návrh usnesení: 

 RM souhlasí se stavebními úpravami a přístavbou rodinného penzionu na parcelách č. st. 222, 
2528, 2526/4, 2529/5 a 2529/6 v k.ú. Kounické Předměstí za podmínek stanovených OISMaP 
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MěÚ Ivančice pod č.j.: MI 21921/2020 ze dne 21. 9. 2020, a souhlasí s navrženým sjezdem a 
výjezdem z parkoviště u rodinného penzionu na veřejnou účelovou komunikaci, vše podle 
předložené situace. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/669 

26. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1621/2 v k. ú. Němčice u Ivančic 

 Návrh usnesení: 

 RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 1621/2, ostatní plocha, (ostatní 
komunikace), o celkové výměře 736 m2 (požadovaná výměra k pronájmu cca 250 m2), v k. ú. 
Němčice u Ivančic. Společnost IVACAR 2000 a.s. odstraní z pozemku značku "Pro zákazníky 
IVACAR 2000 a.s.". 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/670 

27. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2607/49 v k. ú. Kounické Předměstí 

 Návrh usnesení: 

 RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2607/49, 
lesní pozemek, o celkové výměře 66 348 m2 (výměra určená k prodeji cca 14 m2) v k. ú. 
Kounické Předměstí, obec Ivančice.  

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/671 

28. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - oprava komunikace - Budkovice 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "Oprava místních komunikací, Ivančice -
Budkovice" se společností „Budkovice - MK“, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 
00 Brno, spočívající ve  zvýšení ceny díla o 603.530,35 Kč a změně způsobu zaplacení 
víceprací u díla. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP. 

RM ukládá vedoucímu OISMaP ve spolupráci s vedoucím OPF připravit pro nejbližší 
zasedání zastupitelstva města příslušné rozpočtové opatření.  

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/672 

29. Výjimka z místní a přechodné úpravy provozu 

 Návrh usnesení: 

 RM souhlasí s udělením výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na silničních 
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komunikacích v majetku a správě města pro vozidla s RZ … a RZ  … z důvodu výkonu práce 
televizního studia Ivančice.  

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/673 

30. Aktualizace územní studie 

 Návrh usnesení: 

 RM souhlasí s aktualizací územní studie Letkovice v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 
§ 30 odst. 6 a ukládá ORR zajistit vložení aktualizace do evidence územně plánovací činnosti. 

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/674 

31. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Oprava dešťové kanalizace - Budkovice  

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo "Oprava dešťové kanalizace v místní části 
Budkovice" mezi městem Ivančice a společností Budkovice - dešťovka, se sídlem: Purkyňova 
648/125, Medlánky, 612 00 Brno - sdružení účastníka č. 1 - IDPS s.r.o., IČO: 47537205, se 
sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno a účastníka č. 2 - COLAS CZ, a.s., IČO: 
26177005, se sídlem: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, spočívající ve změně termínu 
provedení díla do 30. 4. 2021.  

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/675 

32. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Oprava dešťové kanalizace - Řeznovice a Hrubšice 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo "Oprava dešťové kanalizace v místní části 
Řeznovice a Hrubšice" mezi městem Ivančice a společností Řeznovice - dešťovka, se sídlem: 
Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00 - sdružení účastníka č. 1 - COLAS CZ, a.s., IČO: 
26177005, se sídlem: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00 a účastníka č. 2 - IDPS s.r.o., IČO: 
47537205, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, spočívající ve změně 
termínu provedení díla do 30. 4. 2021.  

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/676 

33. Vyhlášení ředitelského volna v základních školách zřizovaných městem Ivančice 

 Návrh usnesení: 

 RM bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v základních školách T. G. Masaryka 
Ivančice, Vladimíra Menšíka Ivančice a Ivančice-Němčice v pátek dne 25. 9. 2020, a to na 
základě doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky. 
Školní družiny při základních školách budou v provozu.  
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 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/677 

34. Apartmánový dům na ul. Kounická návrh sjezdu a nájezdu 

 Návrh usnesení: 

 RM souhlasí s řešením sjezdu a nájezdu k apartmánovému domu na ulici Kounická. Rozhledové 
poměry budou upraveny pomocí stálého dopravního značení. Veškeré stavební úpravy související 
s dopravním řešením a dopravním značením budou provedeny a uhrazeny stavebníkem - firmou 
Rezidence Ivančice s.r.o.  

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/678 

35. Umístění banneru 

 Návrh usnesení: 

 RM souhlasí s umístěním informačního banneru volební strany Starostové pro jižní Moravu, 
rozměr 200 cm x 100 cm,  na zábradlí u tržnice (U Tří kohoutů)  v době od 24.9. do 
1.10.2020.   

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/24/679 

 

 


