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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 8. mimořádné schůze rady města
 konané dne 31.03.2021

1. Nařízení města Ivančice č. 1/2021 - zrušení nařízení města č.2/2017
Návrh usnesení:

RM schvaluje
a) Nařízení města č. 1/2021, kterým se zrušuje Nařízení města Ivančice č. 2/2017, kterým
se vymezují oblasti města, v nichž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke
stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu,
b) zrušení ceníku se stanovením sazby za parkování silničních motorových vozidel,
c) zrušení Provozního řádu placeného parkování města Ivančice,
s účinností ode dne 1. 4. 2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/8/231

2. Spolupodíl na financování restaurování kulturní památky v městské památkové zóně
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvek z rozpočtu města na restaurování kulturní
památky Frušauerův dům, Palackého náměstí .., Ivančice, ve výši 71 055,- Kč, což je
minimální částka dle podmínek Ministerstva kultury. Příjemcem dotace budou F., majitelé
kulturní památky.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/8/232

3. Souhlas se stavebními úpravami RD na ul. Vodárenská

Návrh usnesení:
RM souhlasí jako vlastník sousední parcely se stavebními úpravami RD na křižovatce ulic
Vodárenská a K Lesu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/8/233

4. Zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 3163/1 (před kostelem) v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM neschvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 3163/1, ostatní
plocha, (ostatní komunikace), o celkové výměře 6 980 m2 (požadovaný zábor o výměře
25 m2), v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, pro FOODINTRUCK, s. r. o., Střelice, IČO
08752834.
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Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/8/234

5. Záměr směny pozemků v k. ú. Ivančice - ul. Padochovka

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků v k. ú. Ivančice:
a) prodej pozemku p. č. 3323/1, ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře 213 m2,
b) nabytí části pozemku p. č. st. 792/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 20 m².

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/8/235

6. Kupní smlouva KS 16/2021 – prodej části pozemku p. č. 7/1 nově označené jako p. č. 7/3
v k. ú. Řeznovice o výměře 44 m2

Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit prodej části pozemku p. č. 7/1,
zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 213 m2, oddělené geometrickým plánem
č. 316-55/2021 ze dne 18.03.2021 a nově označené jako pozemek p. č. 7/3, ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 44 m2 vše v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice, do podílového
spoluvlastnictví K., nar. … a N., nar. .., oba bytem:  .. Ivančice, za kupní cenu dle
znaleckého posudku 800 Kč/m2 + DPH, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS
16/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/8/236

7. Pozemky pro stavbu DZR v k. ú. Ivančice - nabídky k záměru prodeje a zřízení práva
stavby, smluvní dokumenty

I. Návrh usnesení:
RM bere na vědomí nabídky společnosti Domovy seniorů BeneVita s.r.o., IČO 08207364,
se sídlem: Radimovice 134, 463 44 Radimovice k záměru:
a) zřízení práva stavby k pozemkům p. č. 900/36 o výměře 671 m2, p. č. 900/37 o výměře
689 m2, p. č. 900/38 o výměře 951 m2, p. č. 900/39 o výměře 394 m2, p. č. 900/43
o výměře 507 m2, p. č. 900/146 o výměře 1120 m2, p. č. 900/147 o výměře 607 m2,
všechny orná půda, k. ú. Ivančice,
b) prodeje pozemků p. č. 900/146 o výměře 1120 m2 a p. č. 900/147 o výměře 607 m2, oba
orná půda v k. ú. Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/8/237

II. Návrh usnesení:
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RM doporučuje zastupitelstvu města schválit se společností Domovy seniorů BeneVita
s.r.o., IČO 08207364, se sídlem: Radimovice 134, 463 44 Radimovice ("společnost")
uzavření smlouvy:

a) o společném postupu, o úschově listin a budoucí kupní smlouvě k prodeji pozemků p. č.
900/36 o výměře 671 m2, p. č. 900/37 o výměře 689 m2, p. č. 900/38 o výměře 951 m2,
p. č. 900/39 o výměře 394 m2, p. č. 900/43 o výměře 507 m2,  p. č. 900/146 o výměře 1120
m2, p. č. 900/147 o výměře 607 m2,  všechny orná půda, k. ú. Ivančice, kde město Ivančice
je budoucí prodávající a společnost budoucí kupující,

b) o zřízení práva stavby k pozemkům p. č. 900/36 o výměře 671 m2, p. č. 900/37 o výměře
689 m2, p. č. 900/38 o výměře 951 m2, p. č. 900/39 o výměře 394 m2, p. č. 900/43
o výměře 507 m2, p. č. 900/146 o výměře 1120 m2, p. č. 900/147 o výměře 607 m2,
všechny orná půda, k. ú. Ivančice, kde město Ivančice je vlastník pozemků a společnost je
stavebník; a zřízení práva služebnosti k uvedeným pozemkům p. č. 900/36, p. č. 900/37,
p. č. 900/38 a p. č. 900/39, p. č. 900/43, p. č. 900/146, p. č. 900/147 v k. ú. Ivančice
("služebné pozemky") ve prospěch pozemku p. č. st. 31/1 v k. ú. Ivančice ("oprávněný
pozemek"), spočívající v povinnosti každého vlastníka služebných pozemků bez
předchozího souhlasu vlastníka oprávněného pozemku neužívat služebné pozemky
k jinému než k hlavnímu účelu, kterým je výstavba a provozování DZR, popřípadě zařízení
sociálních služeb, k němu přináležejících zpevněných ploch, příjezdových komunikací,
inženýrských sítí a jejich přípojek včetně příslušenství a dále souvisejících staveb a
provozů.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/8/238

III. Návrh usnesení:
RM bere na vědomí návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, městem Ivančice
jako poskytovatelem a společností jako příjemcem, na provoz Domova se zvláštním
režimem (DZR), a to ve výši 2 380 000,- Kč/rok provozu, počínaje kalendářním měsícem
uvedeným v odst. 1 čl. II smlouvy po celou dobu provozu Domova se zvláštním režimem,
nejméně však po dobu 10 let. Podmínky dotace je nutno ještě prodiskutovat případně
doplnit.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/8/239

8. Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava chodníků v místní části města Ivančice -
Řeznovice" - 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 „Oprava
chodníků v místní části města Ivančice - Řeznovice“. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP a
dotace IROP.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/8/240


