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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 7. schůze rady města konané dne 24.03.2021
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 2020
Návrh usnesení:

RM schvaluje text Kroniky města za rok 2020.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                  Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/182

2. Oprava betonové terasy na stadionu FC Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje spoluúčast města na havarijní opravě betonové terasy před hospodou na
stadionu FC Ivančice na pozemku p. č. st. 1535/2, k. ú. Ivančice, ve výši 15 000,00 Kč vč.
DPH na základě příslušné faktury. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP, ORJ 103.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/183

3. SoD - výměna schodišťového Al okna - kino Réna

Návrh usnesení:
RM schvaluje Smlouvu o dílo na "Dodávku a montáž schodišťového Al okna, kino Réna,
Ivančice" se zhotovitelem 1A TRADE, s.r.o., IČO 28277457, se sídlem Hlavní 138/3, 664 12
Oslavany. Cena zakázky 93 550,00 Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP, ORJ
103.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/184

4. Přidělení bytové jednotky č. 46 v Penzionu pro důchodce Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje, na základě doporučení a zápisu z Komise bytové ze dne 10. 3. 2021, přidělení
bytu č. 46, Na Úvoze 1425/5, Ivančice, S.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/185



2

5. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 8, Komenského náměstí 21/9, Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje dohodu o skončení nájmu k bytu č. 8 na adrese Komenského náměstí 21/9,
Ivančice, nájemci L. Nájem bude ukončen ke dni 31. 3. 2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/186

6. Skončení smlouvy o nájmu bytu č. 2, U Jatek 1019/5, Ivančice
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí skončení nájmu bytu č. 2, na adrese U Jatek 1019/5, Ivančice, uplynutím
doby nájmu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/187

7. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 9, Chřestová 1018/41, Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 9 na adrese Chřestová 1018/41,
Ivančice, nájemkyně K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 3. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/188

8. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12 na adrese Chřestová 1018/41,
Ivančice, nájemkyně D., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 3. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/189

9. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 13, Komenského náměstí 21/9, Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 13 na adrese Komenského náměstí
21/9, Ivančice, nájemkyně J., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 3. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/190
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10. Pověření k podání mimořádného dotačního řízení - finanční ohodnocení sociálních pracovníků
v souvislosti s epidemií COVID-19

Návrh usnesení:
RM schvaluje pověření Mgr. Vladimíra Surovčíka, vedoucího odboru sociálních věcí
Městského úřadu Ivančice, k úkonům v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních
věcí pro poskytnutí mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních
úřadech v souvislosti s epidemií COVID_19  formou dotace ze státního rozpočtu pro rok 2021
prostřednictvím aplikace OK_nouze.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/191

11. Sportovně charitativní akce – Na kole dětem

Návrh usnesení:
RM souhlasí s realizací akce "Na kole dětem" , která se má konat dne 6. 6. 2021 na místních
komunikacích ve vlastnictví města Ivančice, pořádanou HigBic s.r.o., IČO 29208521, se
sídlem: ..Veselí nad Moravou.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/192

12. BENTEX BOHEMIA - příplatek na vlastní kapitál
Návrh usnesení:

RM schvaluje u společnosti BENTEX BOHEMIA s.r.o., IČO 25176285, se sídlem: Ivančice,
Palackého náměstí 196/6, PSČ 664 91, příplatek na vytvoření vlastního kapitálu peněžitými
prostředky nad vklad společníka ve výši 100 000,- Kč na rok 2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/193

13. Memorandum o dohodě - financování rekonstrukce muzea A. Muchy
Návrh usnesení:

RM schvaluje Memorandum o dohodě mezi:
Mucha Ltd., se sídlem: .. Dorchester, Dorset, DT1 1 PW, UK  a společností Charitativní losy,
s.r.o., se sídlem: .. Zdiby, a městem Ivančice o stanovení podmínek spolupráce při získávání
finančních prostředků na rekonstrukci muzea Alfonse Muchy v Ivančicích.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/194
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14. Dohoda o způsobu provedení údržby ochr. pásma - ČEPS, a.s.
Návrh usnesení:

RM schvaluje dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma elektroenergetického
vedení přenosové soustavy se společností ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem: Elektrárenská
774/2, 101 52 Praha 10, na pozemcích v k. ú. Hrubšice a k. ú. Řeznovice:
p. č. 304/102, p. č. 286/6, p. č. 289, p. č. 288, p. č. 287, p. č. 285/11, p. č. 283/30, p. č. 283/37,
p. č. 281/17, p. č. 616/10, p. č. 694/34, p. č. 633/24, p. č. 692/1, p. č. 640/2, p. č. 640/1, p. č.
2642/59, p. č. 732/6 a p. č. 2110/1,
a to s návrhem odst. 4 - volba ANO a odst. 5 - způsob likvidace - volba A.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/195

15. Revokace usnesení - záměr prodeje stavby bez č.p./č.ev. na pozemcích p. č. st. 137/1, 137/3 v
k. ú. Budkovice
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM/2021/1/12 - záměr
prodeje budovy bez č. p./č. ev. (objekt obč. vybavenosti) na pozemcích p. č. st. 137/1 a p. č.
st. 137/2 v k. ú. Budkovice
a záměr prodeje schválit v následujícím znění:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje budovy bez č.p./č. ev. (objekt obč. vybavenosti)
na pozemcích p. č. st. 137/1 a p. č. st. 137/3 v k. ú. Budkovice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/196

16. Záměr směny pozemků v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje a nabytí pozemků v k. ú.
Němčice u Ivančic:
a) prodej pozemku p. č. 1158/52, orná půda o výměře 1648 m2,
b) nabytí pozemku p. č. 1238/271, orná půda o výměře 1755 m2.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/197

17. Záměr prodeje pozemku p. č. 922/15 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 922/15, zahrada
o výměře 595 m2 v k. ú. Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
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Číslo usnesení: RM/2021/7/198
18. Záměr prodeje pozemku p. č. 2478/3 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 2478/3 v k. ú.
Kounické Předměstí, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 798 m2.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/199

19. Záměr propachtování pozemku p. č. 800/49 a části pozemku p. č. 800/48 v k. ú. Němčice u
Ivančic

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu a ukládá Mgr. Turečkovi projednat s žadatelkou nutnost zajistit
v případě propachtování pozemků zabezpečení a nedotčenost infrastruktury, která se nachází
v/na pozemku p. č. 800/49 a v/na části pozemku p. č. 800/48 (část požadovaná do pachtu
o výměře cca 1 320 m2 z celkové výměry), oba v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/200

20. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 143 v k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 143, ostatní plocha, (ostatní komunikace),
o celkové výměře 1 114 m2 (část požadovaná do nájmu o výměře cca 100 m2 z celkové
výměry), v k. ú. Hrubšice, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/201

21. Záměr prodeje Besedního domu - budova č. p. 199, jež je součástí pozemku p. č. st. 326,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení vyvěšení záměru prodeje
Besedního domu na úřední desce MěÚ Ivančice - budovy č. p. 199, objekt občanské
vybavenosti, jenž je součástí pozemku p. č. st. 326, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
1 015 m2, včetně tohoto pozemku (budova, pozemek v památkové zóně) v k. ú. Ivančice, obec
Ivančice, zapsané na LV č. 10001 pro obec Ivančice, k. ú. Ivančice, vedeného u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov, a to do 30. 6. 2021
(včetně) za podmínek uvedených v předloženém návrhu, a doporučuje pokračovat v opravách
objektu.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                  Nepřítomno: 1
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/202

22. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2446/2 v k. ú. Kounické Předměstí o výměře cca 385 m2

Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje části pozemku p. č.
2446/2, ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, vyznačené
v předloženém zákresu v katastrální mapě, o přibližné výměře 385 m2.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/203

23. Smlouva o zřízení věcného břemene č.  ZN-014330045756/001 - pozemky p. č. 2020/1, 2019/1
v k. ú. Letkovice - "Letkovice - Říční: NN část. rek. vedení"

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330045756/001 (Letkovice -
Říční: NN část. rek. vedení), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a
EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jako
oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice p. č.
2020/1, 2019/1 v k. ú. Letkovice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 37 200,- Kč
bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/204

24. Souhlas s trasou přeložka VN "Ivančice VN180, o.Ivanka, TS"

I. Návrh usnesení:
RM ruší usnesení č. RM/2021/5/122 ze dne 24 2. 2021 z důvodu změny části trasy akce
s názvem "Ivančice, VN 180, o.Ivanka TS".

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/205

II. Návrh usnesení:
RM souhlasí s navrženou trasou přeložky vedení firmy EG.D v oblasti pod Rénou na akci
s názvem "IVANČICE, VN180,O.IVANKA, TS OSP" a s umístěním nové kioskové
trafostanice za podmínek stanovených OISMaP pod č.j.: MI 4205/2021, dle nově předložené
situace s upřesněním trasy na spojce ulic Nad Klínkem - Slunečná.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/206



7

25. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001040018175/001-DURP
„Ivančice, VN180, o.Ivanka, TS“. Dotčené pozemky v majetku města v k. ú. Kounické
Předměstí

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-
001040018175/001-DURP mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného
břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400,
jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města
Ivančice parc. č. st. 1018, 180/1, 180/21, 180/27, 186/4, 189/2, 189/4, 2359/2, 2373/8, 2392/2,
2419/5, 2438/1, 2438/5, 2438/6, 2441/5, 2441/6, 2651/38, 2651/52, 2651/53, 2661/8, 2747/2,
2769/24, 2769/25, 2769/4, 2769/59, 2769/9, 2777/1, 2777/5, 2782/1, 51/1, 54, 59/1, 59/2, 60
v k ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu, která bude určena za
kabelové vedení VN, chráničku HDPE, kabelové vedení NN, podpěrný bod, uzemnění,
výpočtem: počet běžných metrů 1 252 m x 20,- Kč x 5, tj. předběžně celkem ve výši 125 200,-
Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/207

26. Kupní smlouva KS 9/2021 - prodej nově vyčleněného pozemku p. č. 2607/67 v k. ú. Kounické
Předměstí dle GP č. 1399-38/2020

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný prodej nově vyčleněného pozemku p. č.
2607/67, ostatní plocha, (neplodná půda), o výměře 48 m2 - z pozemku p. č. 2607/5, ostatní
plocha, (neplodná půda) o výměře 4 859 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, dle
geometrického plánu č. 1399-38/2020, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 10001
vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov,
z vlastnictví města Ivančice do vlastnictví L., nar. .., bytem: .. Brno, za kupní cenu ve výši
23 232,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 9/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/208

27. Kupní smlouva KS 10/2021 - prodej části pozemku p. č. 2419/5 oddělené GP č. 1396-320/2020
a označené jako pozemek p. č. 2419/62 o výměře cca 50 m2, v k. ú. Kounické Předměstí
Návrh usnesení:

RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit prodej části pozemku p. č. 2419/5,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 924 m2, oddělené geometrickým
plánem č. 1396-320/2020 ze dne 22.01.2021 a označené jako pozemek p. č. 2419/62, ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 50 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, do vlastnictví
H., nar. .., bydlištěm:  .. Ivančice, za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2, za podmínek uvedených
v kupní smlouvě č. KS 10/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/209
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28. Kupní smlouva KS 11/2021 - prodej části pozemku p. č. 2419/5 oddělené GP č. 1396-320/2020
a označené jako pozemek p. č. 2419/63 o výměře cca 57 m2, v k. ú. Kounické Předměstí
Návrh usnesení:

RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit prodej části pozemku p. č. 2419/5,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 924 m2, oddělené geometrickým
plánem č. 1396-320/2020 ze dne 22.01.2021 a označené jako pozemek p. č. 2419/63, ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 57 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, do vlastnictví
M., nar. .. a M., nar. .., oba společně bytem: .. Ivančice, za kupní cenu ve výši 300,- Kč/ m2, za
podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 11/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/210

29. Kupní smlouva KS 12/2021 - Prodej pozemků p. č. st. 1561/6, 3027/31, 3027/32, 3027/36,
3027/37, 3027/38, 3027/39, 3027/40, 3027/41 a pozemků dle GP č. 1841-134/2016 p. č.
3027/22, 3027/24, 3037/46 a KS 13/2021 - úplatné nabytí pozemků p. č. 3018/35, 3018/36 a
3018/37 vše v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice
a) schválit prodej pozemků:

· p. č. st. 1561/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 135 m2,
· p. č. 3027/31, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 2427 m2,
· p. č. 3027/32, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 3280 m2,
· p. č. 3027/36, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1496 m2,
· p. č. 3027/37, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1326 m2,
· p. č. 3027/38, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1100 m2,
· p. č. 3027/39, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 62 m2,
· p. č. 3027/40, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 465 m2,
· p. č. 3027/41, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 56 m2,
a dále částí pozemků oddělených geometrickým plánem pro rozdělení pozemků
č. 1841-134/2016 ze dne 02.06.2016, a to:
· část pozemku p. č. 3027/52 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku

vedeného ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) - p. č.
PK 3027/1), oddělená a označená jako díl m, část pozemku p. č. 3027/54 (vzniklého
obnovou katastrálního operátu z části pozemku p. č. PK 3032/2), oddělená a označená
jako díl n, část pozemku p. č. 3027/53 (vzniklého obnovou katastrálního operátu
z části pozemku - p. č. PK 3034/1), oddělená a označená jako díl o a část pozemku
p. č. 3027/51 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku p. č.
PK 3036/2), oddělená a označená jako díl p, sloučené a nově označené jako pozemek
p. č. 3027/22, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 740 m2,

· část pozemku p. č. 3027/48 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku
p. č. PK 3036/2), oddělená a označená jako díl y, část pozemku p. č. 3027/46
(vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku p. č. PK 3036/3), oddělená
a označená jako díl z, část pozemku p. č. 3027/47 (vzniklého obnovou katastrálního
operátu z části pozemku - p. č. PK 3036/3), oddělená a označená jako díl b1 a část
pozemku p. č. 3027/45 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku p. č.
PK 3037/5), oddělená a označená jako díl a1, sloučené a nově označené jako pozemek
p. č. 3027/24, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 90 m2,

· část pozemku p. č. 3037/13, lesní pozemek, nově označená jako pozemek p. č.
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3037/46, lesní pozemek, o výměře 5 m2,
to vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, zapsané na LV č. 10001, vedeném u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, do vlastnictví
společnosti ADW AGRO, a.s., se sídlem .. Krahulov, IČO 28348982, za kupní cenu ve
výši 8 030 000,- Kč + 21% DPH tj. 1 686 300,- Kč, tj. celkem ve výši 9 716 300,- Kč
včetně DPH, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 12/2021.

b) schválit úplatné nabytí pozemků:
· p. č. 3018/35, orná půda, o výměře 4467 m2,
· p. č. 3018/36, orná půda, o výměře 620 m2,
· p. č. 3018/37, orná půda, o výměře 6570 m2,

vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, zapsané na LV č. 3756, vedeném u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, z vlastnictví Rolnické společnosti
Lesonice a.s., se sídlem .. Lesonice, IČO 63496348, do vlastnictví města Ivančice, za kupní
cenu ve výši 8 030 000,- Kč + 21% DPH tj. 1 686 300,- Kč, tj. celkem ve výši 9 716 300,- Kč
včetně DPH, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 13/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/211

30. Kupní smlouvy KS 14/2021 a KS 15/2021 - prodej pozemků p. č. 455/7, 204/40, 447/1, 450/4,
447/39 a p. č. 460/25, vše v k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný prodej pozemku p.č. 460/25 v k. ú.
Hrubšice, obec Ivančice, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov z vlastnictví
města Ivančice do vlastnictví Ř. za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2 za podmínek uvedených
v kupní smlouvě č. KS 14/2021.
K ostatním pozemkům tj. 455/7, 204/40, 447/1, 450/4 a 447/39, vše v k.ú. Hrubšice, svolá
starosta jednání s dotčenými osobami.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/212

31. Prominutí úhrad nájemného a služeb za pronájem nebytových prostor v souvislosti s COVID-
19

Návrh usnesení:
RM revokuje usnesení č. RM/2020/14/355 ze dne 20. 5. 2020, č. RM/2020/30/751 ze dne 4. 11.
2020 a č. RM/2020/33/796 ze dne 2. 12. 2020 a to tak, že se v uvedených usneseních slovo
"schvaluje" nahrazuje slovy "doporučuje zastupitelstvu města schválit"; v ostatním zůstávají
usnesení beze změny.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/213
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32. Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 2419/47 a části poz. 2385/16 dle GP č. 1322-
3076/2018 označené p.č. 2385/22 a 2385/23 a úplatný převod zbývající části pozemku p.č.
2385/16 o výměře 212 m2 (ČR, Správa železnic, státní organizace)

Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice:
a) schválit záměr bezúplatného nabytí pozemku p.č. 2419/47, ostatní plocha, ostatní

komunikace, o výměře 35 m2 a části pozemku p.č. 2385/16, ostatní plocha, jiná plocha,
oddělené geometrickým plánem č. 1322-3076/2018 a nově označené p.č. 2385/22, ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 a p.č. 2385/23, osobní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 8 m2, to vše v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, z vlastnictví ČR, Správy
železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, do vlastnictví
města Ivančice,

b) schválit záměr úplatného nabytí části pozemku p.č. 2385/16, ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 234 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1322-3076/2018 a nově označené p.č.
2385/16, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 212 m2,  to vše v k.ú. Kounické Předměstí,
obec Ivančice, z vlastnictví ČR, Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové
Město, 11000 Praha 1, do vlastnictví města Ivančice,

c) schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků uvedených pod bodem a) tohoto
usnesení a úplatný převod pozemku uvedeného pod bodem b) tohoto usnesení ČR, Správě
železnic, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1,

d) souhlasit s technickými podmínkami převodu uvedenými v části A sdělení Správy železnic
č. j. MI 4181/2021 (29776/2018-SŽDC-GŘ-O31(4)),

e) schválit prohlášení, že s výše uvedeným majetkem město Ivančice převezme i případné
ekologické závazky s tímto majetkem spojené, že město Ivančice vezme na sebe povinnosti
plynoucí z jejich odstraňování a nebude od předávajícího požadovat náhradu spojenou
s odstraňováním těchto závazků dle předloženého vzoru prohlášení.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/214

33. Veřejná zakázka malého rozsahu "Dětské hřiště Ivančice - Staré sídliště - ulice Sportovní" -
Dodatek č. 2 k SOD
Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 10. 2020 s firmou MUKOV,
s.r.o., Vysoké Popovice .., IČO 29261023, na zakázku "Dětské hřiště Ivančice - Staré sídliště -
ulice Sportovní". Dodatkem se navyšuje cena o 47 023,- Kč bez DPH z důvodu víceprací.
Celková cena nyní 789 589,- Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP a příspěvku
Nadace ČEZ.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/215

34. RO č. 2 - narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 1 - 7 / 2021
Návrh usnesení:

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 týkající se narozpočtování schválených bodů z rad č. 1
až 7 dle podkladu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.
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Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                  Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/216

35. RO č. 3 - dotace a převody mezi obcemi
Návrh usnesení:

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 (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: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                  Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/217

36. Vyjádření k nástavbě a stavebním úpravám RD na ul. Oslavanská
Návrh usnesení:

RM odkládá projednání bodu - nástavba a stavební úpravy RD na ul. Oslavanská, neboť
v podkladech chybí zásadní vyjádření příslušných orgánů.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/218

37. Vyjádření ke stavebním úpravám RD v ul. Růžová
Návrh usnesení:

RM souhlasí se stavebním záměrem Rekonstrukce RD na ul. Růžová v Ivančicích. Toto
usnesení nenahrazuje stanoviska příslušných správních orgánů.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/219

38. Souhlas s umístěním rozvodů elektro do pozemku zahrádky na Réně
Návrh usnesení:

RM souhlasí s umístěním kabelu elektrického vedení na parcelách č. 2661/3 a 2661/8 v k.ú.
Kounické Předměstí v zahrádkářské kolonii Réna. Realizace bude k tíži žadatele Č.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/220
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39. Souhlas s umístěním suchého WC v chatové osadě

Návrh usnesení:
RM nesouhlasí s výstavbou suchého WC v zahrádkářské kolonii Réna dle žádosti Č.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 1                  Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/221

40. Souhlas se stavebními úpravami RD na ul. Vodárenská
Návrh usnesení:

RM odkládá projednání bodu.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0                  Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/222

41. Souhlas s rozšířením dveří do prodejny v Budkovicích
Návrh usnesení:

RM souhlasí s rozšířením vstupních dveří do nově připravované prodejny náhradních dílů
auto-moto. Dotčené povrchy, kterých se dotkne rozšíření vstupních dveří před prodejnou,
budou stavebníkem uvedeny do původního stavu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/223

42. Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka a montáž dvou sanitárních kontejnerů pro město
Ivančice - Dodatek č. 1 k SOD
Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 3. 2021 s firmou CONT s.r.o.,
.. Nové Město nad Metují, IČO 28785258, na zakázku "Dodávka a montáž dvou sanitárních
kontejnerů pro město Ivančice". Dodatkem se prodlužuje Doba plnění do 31. 7. 2021.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/224

43. Veřejná zakázka malého rozsahu "Repase vnější části oken a balkonových dveří ve 2.NP
měšťanského domu, Palackého náměstí 87/41, Ivančice" - přidělení zakázky a schválení
smlouvy o dílo

Návrh usnesení:
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Repase vnější části oken
a balkonových dveří ve 2.NP měšťanského domu, Palackého náměstí 87/41, Ivančice" firmě
SVARBRUS s.r.o., se sídlem .. Praha 4, IČO 08420351, s nabídkovou cenou 191 534,- Kč
(cena konečná, zhotovitel není plátce DPH) a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou.



13

Osloveno bylo 6 firem, 3 se omluvily z kapacitních důvodů a podána byla 1 nabídka. Hrazeno
bude z rozpočtu OISMaP 555 a dotace Ministerstva kultury.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/225

44. Veřejná zakázka malého rozsahu "Veřejné osvětlení - Přestupní uzel hromadné dopravy
v Ivančicích - 0. etapa komunikace pro pěší" - přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Veřejné osvětlení -
Přestupní uzel hromadné dopravy v Ivančicích - 0. etapa komunikace pro pěší" firmě Michal
Hledík, se sídlem Mělčany .., IČO 76389511, s nabídkovou cenou 219 994,- Kč bez DPH a
schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveny byly 4 firmy, podány byly 3 nabídky.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP 555.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/226

45. Veřejná zakázka malého rozsahu "Přestupní uzel hromadné dopravy v Ivančicích - 0. etapa
komunikace pro pěší" - přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Přestupní uzel hromadné
dopravy v Ivančicích - 0. etapa komunikace pro pěší" firmě IBAU CZ s.r.o., se sídlem ..
Ivančice, IČO 06980899, s nabídkovou cenou 374 157,74 Kč bez DPH a schvaluje smlouvu
o dílo s touto firmou. Osloveny byly 3 firmy, podány byly 3 nabídky. Hrazeno bude
z rozpočtu OISMaP 555.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/227

46. Kastrační program města Ivančice - rozpočtové opatření
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí předložený návrh Kastračního programu města Ivančice zaměřeného na
toulavé kočky; věc bude, včetně návrhu na rozpočtové opatření na částku 75 000,- Kč,
předložena k posouzení a rozhodnutí zastupitelstvu města.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/228

47. Kupní smlouva KS 6/2021 - prodej fotoateliéru: pozemku p. č.  st. 329/20 s budovou č.p. 1418
a části pozemku p. č. st. 329/19, oddělené GP 2053-221/2018 a označené jako pozemek p. č.
3469 v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice
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a) vzít na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje č.j. MI 3298/2020 byly podány
dvě nabídky k odkoupení,

b) schválit pořadí zájemců o koupi fotoateliéru v pořadí dle nejvyšší nabízené kupní ceny,
c) schválit prodej:

· pozemku p. č. st. 329/20, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 128 m2 s budovou č. p.
1418, objekt obč. vybavenosti, která je jeho součástí,

· části pozemku p. č. st. 329/19, zastavěná plocha a nádvoří, oddělené geometrickým
plánem č. 2053-221/2018 ze dne 17.01.2019 a označené jako pozemek p. č. 3469,
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 42 m2.

vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, do vlastnictví prvního zájemce v pořadí zájemců dle
písm. b) tohoto usnesení, za kupní cenu ve výši …………..,- Kč, za podmínek uvedených
v kupní smlouvě č. KS 6/2021.

d) pro případ, že první zájemce v pořadí zájemců o koupi fotoateliéru neuzavře kupní
smlouvu č. KS 6/2021 do 3 měsíců ode dne schválení prodeje Zastupitelstvem města
Ivančice, schválit prodej nemovitých věcí uvedených pod písm. c) tohoto usnesení dalším
zájemcům v pořadí dle písm. b) tohoto usnesení za jimi nabídnutou kupní cenu a za
podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 6/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/229

48. Kupní smlouva na rok 2021 - PÍSKOVNY MORAVA

Návrh usnesení:
RM schvaluje kupní smlouvu č. 1502101713 na rok 2021 se společností PÍSKOVNY
MORAVA spol. s r.o., IČO 26041782, se sídlem: .. Němčičky, na dodávku kameniva
těženého praného, frakce 4-8 mm, českého - na dopadové plochy dětských hřišť a současně
schvaluje jako dopravce pro odběr materiálu Technické služby města Ivančice, příspěvkovou
organizaci, IČO 06880851.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/7/230


