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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 11. schůze rady města konané dne 05.05.2021
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. Žádost o rozšíření usnesení č. RM/2021/10/269
Návrh usnesení:

RM revokuje usnesení č. RM/2021/10/269 tak, že schválení užívání veřejného prostranství,
p. č. 3163/1, rozšiřuje dle návrhu Kulturního a informačního centra Ivančice ze dne
28.4.2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/309

2. Žádost o zapůjčení majetku města Ivančice Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje zapůjčení majetku města Ivančice Kulturnímu a informačnímu centru
Ivančice, IČO 65268768, na akce pořádané v roce 2021. Jedná se o:
20 ks pivních setů
80 ks stolů
52 ks dřevěných židlí
5 ks nůžkových stánků
rozvaděč.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/310

3. Mateřské školy - povolení výjimky z počtu dětí

Návrh usnesení:
RM souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí pro mateřské školy Chřestová, Němčice,
Alexovice a pro I., II. a V. třídu MŠ Na Úvoze – vždy 28 dětí na třídu pro školní rok
2021/2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/311

4. Mateřská škola Chřestová Ivančice - souhlas se zapojením do projektu

Návrh usnesení:
RM souhlasí se zapojením příspěvkové organizace Mateřská škola Chřestová Ivančice do
projektu v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III - "MŠ Chřestová Ivančice 80", prioritní osa
3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání,
Operační program Věda, výzkum, vzdělávání. Celkový objem projektu je cca 281 000,- Kč.
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Projekt je bez spoluúčasti, 100 % hrazen z prostředků EU a státního rozpočtu. Doba
realizace projektu bude  od 1. 8. 2021 do 30. 6. 2023.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/312

5. Zápis z jednání komise pro oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro oceňování vyřazených předmětů určených
k prodeji a zároveň souhlasí s návrhem na jejich prodej, převod, případně likvidaci, dle
návrhu komise.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/313

6. Návrh Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu
města Ivančice pro rok 2022
Návrh usnesení:

RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit předložený návrh Programu pro
poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok
2022 – obecná pravidla, vč. Příloh č. 1-3.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/314

7. Smlouva o spolupráci - Protidrogový vlak 2021
Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu o spolupráci při realizaci programu Revolution Train (protidrogový
vlak) s NOVÉ ČESKO, nadační fond, IČO: 24697486, se sídlem:  ..Dejvice, Praha 6, 160
00, jako dodavatelem.
Cena programu dle smlouvy činí 118 000,- Kč.  Bude hrazeno z rozpočtu OSV.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/315

8. Souhlas s umístěním RD v Letkovicích na ul. Dlouhá
Návrh usnesení:

RM souhlasí jako vlastník sousední parcely č. 1954/83 v k.ú. Letkovice s umístěním stavby
RD na parcele č. 1954/15 v k.ú. Letkovice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/316
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9. Souhlas s umístěním RD v Budkovicích na p.č. 1651/26
Návrh usnesení:

RM souhlasí jako vlastník sousední parcely č. 2374/3 v k.ú. Budkovice s umístěním
novostavby RD a se zřízením sjezdu a nájezdu na pozemek stavebníka.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/317

10. Souhlas s umístěním RD v lokalitě Horní Pancíře, napojení na komunikaci
Návrh usnesení:

RM nesouhlasí jako majitel sousední parcely č. 855/12 s umístěním stavby RD na p.č.
855/13 v k.ú. Ivančice a nesouhlasí s napojením na stávající veřejnou komunikaci na p.č.
855/12 v k.ú. Ivančice.
Důvodem nesouhlasu jsou věcné údaje v projektu, které nedopovídají realitě.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/318

11. Souhlas s umístěním stavby RD na ul. Hybešova

Návrh usnesení:
RM souhlasí jako majitel sousední parcely s umístěním stavby rodinného domu na p.č.
419/3 v k.ú. Ivančice, se zřízením přípojek technické infrastruktury a nového sjezdu a
nájezdu na veřejnou komunikaci ul. Hybešova.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/319

12. Souhlas s trasou "Letkovice - …: NN přip. kab. sm"

Návrh usnesení:
RM souhlasí jako vlastník dotčené parcely s navrženou trasou pro přípojku EG.D na ulici
Lužní akce "Letkovice - …: přip. kab. sm." za podmínek stanovených OISMaP pod č.j. MI
9533/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/320

13. Návrh optických tras v Ivančicích

Návrh usnesení:
RM nesouhlasí s výstavbou podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na akce
"INS_FTTH_CZ_2393_61228_Ivančice_Sídliště",
"INS_FTTH_CZ_2394_61228_Ivančice_Boží_Hora",
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"INS_FTTH_CZ_2393_61228_Ivančice_Hornická".
Důvodem nesouhlasu je, že by došlo k rozsáhlým zásahům do povrchů, přičemž investor na
jednáních negarantoval výhodnější ceny pro konečné uživatele.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/321

14. Rozmarýnové hody Němčice
Návrh usnesení:

RM souhlasí s pořádáním Rozmarýnových hodů v Němčicích v době od 19. srpna 2021 od
14.00 hodin do 23. srpna do 17.00 hodin, s výpůjčkou prostoru návsi v Němčicích a
s navrženým přechodným dopravním značením včetně úplné uzavírky návsi po dobu konání
akce. Pořadatel Sbor dobrovolných hasičů Němčice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/322

15. Vyřazení smlouvy č. 2131000199 z evidence nájemních smluv
Návrh usnesení:

RM souhlasí s vyřazením smlouvy č. 2131000199 z evidence nájemních smluv pro
neplatnost z důvodu neexistujícího subjektu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/323

16. Záměr prodeje pozemku části p. č. 72 v k. ú. Řeznovice o výměře cca 250 m2

Návrh usnesení:
RM nedoporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje části pozemku p. č.
72, ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice, vyznačené
v předloženém zákresu v katastrální mapě, o přibližné výměře 250 m2.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/324

17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030065331/001-DURP -
„Letkovice - …: NN přip. kab. sm."; dotčený pozemek v majetku města p. č. 2019/1 v k. ú.
Letkovice
Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-
001030065331/001-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. 2019/1, ostatní plocha, ostatní komunikace
v k ú. Letkovice, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu danou výpočtem: počet
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běžných metrů kabelu NN x druh pozemku x 5 + kabelová skříň, předběžně (4 bm x 20
Kč/bm x 5 + 400 Kč), tj. celkem ve výši 800,- Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/325

18. Smlouva o zpracování osobních údajů - město Ivančice x TSMI
Návrh usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi městem Ivančice, IČO 00281859
a Technickými službami města Ivančice, příspěvkovou organizací, se sídlem Kounická
1112/70, 664 91  Ivančice, IČO 06880851.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/326

19. VZMR "Oprava rozvodů elektroinstalace od přívodu k bytovým elektroměrům na adrese
Komenského náměstí 21/9, Ivančice" - přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava rozvodů
elektroinstalace od přívodu k bytovým elektroměrům na adrese Komenského náměstí 21/9,
Ivančice" firmě ELEKTRO Kališ s.r.o., se sídlem Kounická 70, 664 91  Ivančice, IČO
26950987, s nabídkovou cenou 186 950,- Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto
firmou.
Osloveny byly 3 firmy, podány byly 3 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu bytové správy.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/327

20. Veřejná zakázka malého rozsahu "Výroba oken a repase vstupních vrat Domu pánů z Lipé,
Palackého náměstí 196/6, Ivančice" - schválení výzvy a zadávací dokumentace
Návrh usnesení:

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 „Výroba
oken a repase vstupních vrat Domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice“.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/328

21. Dodatek č. 1 ke smlouvě nájemně-provozní pro parkovací technologie
Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě nájemně - provozní pro parkovací technologie
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s firmou Parking Pro s.r.o., IČO: 04979591, se sídlem: Postřižínská 20, 250 70 Odolena
Voda, spočívající v rozšíření funkcí kontroly platební kázně - kamerový systém pro čtení RZ
a v evidenci, dokumentaci a vedení přestupků pro městskou policii za cenu aktivačního
paušálu v celkové částce 20 000,- Kč a měsíční platby v částce 5 600,- Kč. Hrazeno bude
z provozní rezervy - aktivační paušál, z rozpočtu městské policie měsíční platby.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/329

22. Změna hodnotících kritérií pro přidělení bytu, zápisy komise bytové, přidělení bytu, změna
v NS pro nově přidělované byty

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje nové hodnotící kritérium pro přidělení městského bytu: Žadatel o umístění do
městského bytu nesmí vlastnit objekt k bydlení v obyvatelném stavu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/330

II. Návrh usnesení:
RM bere na vědomí zápisy z bytové komise ze dne 28.4.2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/331

III. Návrh usnesení:
RM schvaluje přidělení bytu č. 8 na adrese Komenského náměstí 21/9, Ivančice, paní P.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/332

IV. Návrh usnesení:
RM stanovuje nájemné pro nově přidělované městské byty (vyjma bytů v Penzionu pro
důchodce) za cenu 87,- Kč/m2 bez ohledu na plochu bytu a současně dvouměsíční kauci.
Cena je platná do dalšího jednostranného zvýšení nájmu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/11/333


