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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 11.08.2021
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 poskytnutí dotace - outdoorové cvičení

Návrh usnesení:
RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 5 000,- Kč K.,  se sídlem …
Ivančice, na akci outdoorové cvičení pro maminky na mateřské nebo rodičovské
dovolené z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
z rozpočtu města Ivančice pro rok 2021, dílčí program Sport. RM současně schvaluje
příslušnou veřejnoprávní smlouvu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/541

2. Změna účelu použití dotace

Návrh usnesení:
RM schvaluje změnu účelu čerpání dotace, která byla na základě Veřejnoprávní
smlouvy č. 68/2020  panu W. poskytnuta na úhradu nákladů spojených s účastí jeho dětí
W. na Mistrovství Evropy v 3D lukostřelbě. Novým účelem je čerpání dotace na
úhradu nákladů spojených s tréninkem a přípravou obou dětí na Mistrovství Evropy ve
Francii, které bylo přesunuto až do roku 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/542

3. Souhlas s se zřízením sjezdu z místní komunikace na parcelu č. 281/23 v k.ú. Hrubšice a
umístěním RD s garáží

Návrh usnesení:
RM souhlasí se zřízením sjezdu z místní komunikace č. 804/c na stavební parcelu
č. 281/23 v k.ú. Hrubšice a s umístěním novostavby RD s garáží na uvedené parcele.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/543

4. Souhlas se stavebním záměrem - Nástavba a stavební úpravy RD na ul. Školní

Návrh usnesení:
RM souhlasí se stavebním záměrem "Nástavba a stavební úpravy RD" na parcele č. st.
182 v k.ú. Němčice u Ivančic na ulici Školní; město Ivančice je vlastníkem sousední
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parcely č. 1631 v k.ú. Němčice u Ivančic.
Hlasování:

Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/544

5. Souhlas s nástavbou a stavebními úpravami RD na ul. Tomáše Procházky

Návrh usnesení:
RM souhlasí se stavebním záměrem nástavby a stavebních úprav na ul. Tomáše
Procházky na parcele č. st. 319/3 v k.ú. Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/545

6. Souhlas se stavbou na ul. Hybešova na p.č. 423/5  v k.ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM souhlasí s umístěním novostavby RD na stavební parcele č. st. 423/5 v k.ú.
Ivančice a se zřízením sjezdu a nájezdu na uvedenou parcelu z účelové komunikace -
ulice Hybešova.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/546

7. Souhlas s akcí itself "Připojení novostavby Letkovice ulice, Říční"

Návrh usnesení:
RM souhlasí s návrhem trasy přípojky kabelového vedení itself na ulici Říční k parcele
č. 6/16 v k.ú. Letkovice dle podmínek OSÚMI č.j. MI 19305/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/547

8. Souhlas s umístěním doplňkových staveb na p. č. 800/36 v k.ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení:
RM souhlasí s umístěním doplňkových staveb skladu a krytého posezení k RD na
parcele č. 800/36 v k.ú. Němčice u Ivančic.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/548
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9. Souhlas s umístěním plotu na p. č. 1694 v k.ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení:
RM souhlasí s umístěním konstrukce plotu na parcele č. 1694 v k.ú. Němčice u Ivančic,
která je v majetku města.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/549

10. Souhlas s umístěním přípojky plynu na ul. V Uličce

Návrh usnesení:
RM souhlasí s umístěním nové přípojky plynu do parcely č. 3131/1 v k.ú. Ivančice, na
níž je veřejná místní komunikace a jejímž vlastníkem je město Ivančice, a to za
podmínek stanovených OSÚMI č.j. MI 19128/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/550

11. Souhlas s provedením vodovodní přípojky na ul. Hřbitovní

Návrh usnesení:
RM souhlasí s umístěním nové vodovodní přípojky na ul. Hřbitovní k objektu na
parcele č. 106/2 v k.ú. Kounické Předměstí podle předloženého projektu za
předpokladu, že realizace bude ukončena nejpozději do ukončení stavebních prací na
v současnosti probíhajících opravách kanalizačního a vodovodního řadu na ul.
Hřbitovní.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/551

12. Souhlas s umístěním DZ

Návrh usnesení:
RM souhlasí s umístěním vodorovného dopravního značení V 12c na ulici Kpt. Jaroše
.., před vchodem RD, dle zpracovaného návrhu doplňku DZ č. 26.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/552

13. Souhlas s umístěním stavby RD, umístěním sjezdu na pozemek a přípojky plynu, p.č. st.
281/24 v k.ú. Hrubšice

Návrh usnesení:
RM souhlasí se zřízením sjezdu z místní komunikace č. 804/c na stavební parcelu
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č. 281/24 v k.ú. Hrubšice, s umístěním novostavby RD a přípojky plynu na uvedené
parcele.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/553

14. Žádost o přehodnocení stanoviska a žádost o nové stanovisko, ul. Kounická,
Apartmánový dům

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí informaci OSÚMI o žádosti Rezidence Ivančice s.r.o., ze dne
30.7.2021, o přehodnocení stanoviska a nové stanovisko. Věc bude předložena
Zastupitelstvu města Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/554

15. Oprava podmáčeného zdiva kaple Cyrila a Metoděje v Budkovicích
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí žádost o sanaci zdiva kaple v Budkovicích a podle nákladů, které
budou známy po dopracování položkového rozpočtu, projedná RM na svém zasedání
v září další kroky pro provedení sanace odborem správy a údržby majetku a
investičním.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/555

16. Souhlas s umístěním přípojky elektro akce "Ivančice, Okružní, T-Mobile, rozšíření
DSNN"

Návrh usnesení:
RM nesouhlasí s navrženou trasou DSNN na akci "Ivančice, Okružní, T-Mobile,
rozšíření DSNN" z důvodu nadbytečného zásahu do povrchů v majetku města.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/556

17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030067391/001-
DURP - „Ivančice, Okružní, T-Mobile, rozšíření DSNN“; dotčený pozemek v majetku
města p. č. 581/56 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM vyřazuje bod z jednání.

Hlasování:
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Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/557

18. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330060626/002-GPM - pozemek p. č.
2769/5 v k. ú. Kounické Předměstí - "Ivančice, Kounická, .., přípojka NN"
Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330060626/002-GPM
(Ivančice, Kounická, .., přípojka NN), 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 pozemku ve vlastnictví
města Ivančice p. č. 2769/5 v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, za jednorázovou
náhradu ve výši 1 300,- Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/558

19. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330059240/001-GPM - pozemek p. č.
3167/2 v k. ú. Ivančice - "Ivančice, Oslavanská, .., připojení k DSNN"
Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330059240/001-GPM
(Ivančice, Oslavanská, .., připojení k DSNN), 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 pozemku ve
vlastnictví města Ivančice p. č. 3167/2 v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, za jednorázovou
náhradu ve výši 1 000,- Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/559

20. Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen – optické sítě T-Mobile:
č. 61228/bVB1/FTTH-000/2021 (INS_FTTH_CZ_2394_61228_Ivancice_Bozi_Hora);
č.  61228/bVB2/FTTH-000/2021 (INS_FTTH_CZ_2395_61228_Ivančice_Hornická);
č. 61228/bVB3/FTTH-000/2021 (INS_FTTH_CZ_2393_61228_Ivančice_Sídliště)

Návrh usnesení:
RM neschvaluje uzavření předložených smluv o smlouvách budoucích o zřízení
věcných břemen mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4,
IČO: 64949681, jako budoucím oprávněným z věcného břemene:

 č. 61228/bVB1/FTTH-000/2021
(INS_FTTH_CZ_2394_61228_Ivancice_Bozi_Hora);

 č. 61228/bVB2/FTTH-000/2021
(INS_FTTH_CZ_2395_61228_Ivančice_Hornická);

 č. 61228/bVB3/FTTH-000/2021
(INS_FTTH_CZ_2393_61228_Ivančice_Sídliště).

za podmínek uvedených v návrzích smluv předložených společností T-Mobile Czech
Republic a.s.
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RM ukládá odboru právnímu zpracovat ve spolupráci s místostarosty p. Sojkou a Ing.
Sládkem návrhy smluv tak, aby reflektovaly zájmy města, a seznámit s nimi protistranu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/560

21. Krátkodobá výpůjčka částí pozemků p. č. 2026/12 a p. č. 2026/14, oba v k. ú. Letkovice
a výpůjčka pódia

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000522, o krátkodobém nájmu části pozemku
p. č. 2026/12 (část o výměře 1 715 m2) a části pozemku p. č. 2026/14 (část
o výměře 685 m2), celkem tedy 2 400 m2, oba v k. ú. Letkovice, obec, vyznačené
v předloženém zákresu v katastrální a ortofotomapě Ivančice, za účelem konání
tradičních Letkovských hodů ve dnech 28. 8. 2021 – 30. 8. 2021, uzavíranou mezi
městem Ivančice a Letkováky z. s., IČO 08409358, se sídlem: .., 664 91 Ivančice -
Letkovice, za nájemné ve výši 1 000,- Kč za sjednanou dobu pronájmu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/561

II. Návrh usnesení:
RM souhlasí
a) s výpůjčkou pódia pro hody Letkovice v termínu 28.-30. 8. 2021, avšak přepravu,
stavbu, demontáž a zpětný přesun pódia si zajistí žadatel vlastními silami.
b) s návrhem přechodného dopravního značení s tím, že u všech zákazů vjezdu
v dotčené části Letkovic budou dodatkové tabulky E13 s textem "mimo dopravní
obsluhy" tak, aby nebyl u objektů v dotčené části Letkovic znemožněn vjezd a výjezd.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/562

22. Záměr propachtování pozemků, či jejich částí v k. ú. Ivančice, v k. ú. Kounické
Předměstí a v k. ú. Neslovice

Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr propachtování pozemků, které jsou uvedeny v předložených
přílohách č. 1a) a č. 2a).

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/563

23. Záměr prodeje částí pozemku p. č. 2466/2 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
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RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje dvou částí pozemku p. č.
2446/2, ostatní plocha, (neplodná půda), vyznačené v předloženém zákresu v katastrální
a ortofotomapě, o celkové výměře cca 720 m2 (400 m2 a 320 m2), v k. ú. Kounické
Předměstí, obec Ivančice, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/564

24. Záměr prodeje a záměr směny části pozemků v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu; požaduje doplnit kompletní geometrický plán.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/565

25. Záměr prodeje pozemku p. č. 1158/110 v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 1158/110,
orná půda o výměře 476 m² v k. ú. Němčice u Ivančic, a to za cenu stanovenou
znaleckým posudkem.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/566

26. Záměr výpůjčky pozemků v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků v k .ú. Němčice u Ivančic: p. č. 800/49,
p. č. 800/48, p. č. 800/47, p. č. 800/46, všechny orná půda a p. č. 1663/76, p. č. 1663/77,
p. č. 1663/78, p. č. 1663/79, všechny ostatní plocha (manipulační plocha); v rozsahu dle
předloženého zákresu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/567

27. Záměr výpůjčky nebytových prostor v bývalém areálu SŠDOS - k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostor o výměře 32 m2 v budově bez čp/če
(v bývalém areálu SŠDOS vpravo - dříve svařovna) na pozemku p. č. st. 831/5 v k. ú.
Ivančice pro Mikroregion Ivančicko, IČO: 71187081, se sídlem: Palackého náměstí
196/6, 664 91 Ivančice.

Hlasování:
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Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/568

28. Žádost o prověření stavu budovy Penzionu pro důchodce Ivančice

Návrh usnesení:
RM ukládá OSÚMI,  na základě žádosti o prověření stavu budovy Penzionu pro
důchodce Ivančice na adrese Na Úvoze 5, Ivančice, zabezpečit nápravu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/569

29. Nadlimitní veřejná zakázka " Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně
Ivančice - opakovaná" - schválení zadávací dokumentace

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění
textu zadávací dokumentace vč. příloh pro nadlimitní zakázku s názvem „Výměna
vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice - opakovaná“. Hrazeno bude
z rozpočtu OSÚMI;  RM ukládá OSÚMI ve spolupráci s OPF připravit k projednání na
zasedání zastupitelstva příslušné rozpočtové opatření.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/570

30. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci - Protidrogový vlak

Návrh usnesení:
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci programu Revolution
Train (protidrogový vlak) s NOVÉ ČESKO, nadační fond, IČO: 24697486, se sídlem:
Eliášova 274/4, Dejvice, Praha 6, 160 00, jako dodavatelem spočívající ve stanovení
termínu konání programu na 14. 12. 2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/571

31. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (II.etapa) k pozemku p. č. 2419/5 v k. ú.
Kounické Předměstí
Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. I-S/27/2021 –
kanalizačního řadu mezi městem Ivančice jako osobou povinnou a Svazkem vodovodů
a kanalizací Ivančice, se sídlem Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice, IČO: 49458892,
jako osobou oprávněnou, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2419/5,
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice,
v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1423-225/2021 ze dne 28.07.2021, a to
bezúplatně.
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Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/572

32. Jmenování komise pro zjednodušené podlimitní řízení "Přestupní terminál Ivančice,
etapa 1 Park & Ride II."

Návrh usnesení:
RM jmenuje pětičlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek zjednodušeného
podlimitního řízení "Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 - Park & Ride II." ve složení:
Ing. Roman Sládek, Jaroslav Sojka, Ing. Ladislav Peška, Mgr. Radek Hlaváč a Ing.
Ilona Valentová, náhradník Ing. Josef Coufal.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/21/573


