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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 22. mimořádné schůze rady města
konané dne 18.08.2021

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. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru - Školní jídelna Ivančice
Návrh usnesení:

RM uděluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k přijetí peněžního daru
v rámci projektu „Obědy pro děti“ Školní jídelně Ivančice, okres Brno-venkov, ve výši
111 220,- Kč pro dvacet žáků od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509. (V roce 2021 se jedná
o částku 42 613,- Kč a v roce 2022 se jedná o částku 68 607,- Kč).

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/22/574

2. Žádost o dotaci Sbor dobrovolných hasičů Němčice
Návrh usnesení:

RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 20 000,- Kč Sboru
dobrovolných hasičů Němčice, .., 664 91  Ivančice-Němčice, IČO 65265653,  na
pronájem, montáž a demontáž pódia na akci Rozmarýnové hody 2021, z Programu pro
poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro
rok 2021, dílčí program Kultura, péče o památky a spolková činnost. RM současně
schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/22/575

3. Žádost o dotaci Letkováci z.s.

Návrh usnesení:
RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 26 000,- Kč spolku Letkováci
z.s., .., 664 91  Ivančice-Letkovice, IČO 08409358,  na pronájem, montáž a demontáž
pódia na akci "Letkovské hody 2021" z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2021, dílčí program
Kultura, péče o památky a spolková činnost. RM současně schvaluje příslušnou
veřejnoprávní smlouvu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/22/576
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4. Revokace usnesení  č. RM/2021/21/563 schváleného na 21. schůzi rady města, konané dne
11. 8. 2021 - záměr propachtování pozemků, či jejich částí v k. ú. Ivančice, v k. ú.
Kounické Předměstí a v k. ú. Neslovice

Návrh usnesení:
RM revokuje usnesení  č. RM/2021/21/563 schválené na 21. schůzi rady města konané
dne 11. 8. 2021 a to tak, že rada města schvaluje záměr propachtování pozemků, které
jsou uvedeny v předložených přílohách č. 1c) a č. 2c).

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/22/577

5. VZMR "Oprava chodníků v místní části Ivančice - Budkovice" - přidělení zakázky a
schválení smlouvy o dílo
Návrh usnesení:

RM schvaluje vyloučení účastníka PAG STAV, s.r.o., se sídlem Za Habrem 447, 664 84
Zbraslav, IČO 09353542, z hodnocení nabídek podaných v rámci zakázky "Oprava
chodníků v místní části Ivančice - Budkovice" z důvodu nesplnění technické kvalifikace
(reference).
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  "Oprava chodníků
v místní části Ivančice - Budkovice" firmě IBAU CZ s.r.o., se sídlem Jana Vrby 1255/8,
664 91  Ivančice, IČO 06980899, s nabídkovou cenou 994 492,61 Kč bez DPH a
schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveny byly 4 firmy, podány byly 4 nabídky.
Hrazeno bude z rozpočtu OSÚMI.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/22/578

6. Námitky účastníka řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění staveb podzemního
vedení veřejné komunikační sítě T-mobile Czech Republic, a.s. označených
INS_FTTH_CZ_2394_61228_Ivancice_Bozi_Hora a
INS_FTTH_CZ_2393_61228_Ivančice_Sídliště

Návrh usnesení:
RM schvaluje
a) podání námitek městem Ivančice jako účastníkem řízení o umístění stavby podzemního

vedení veřejné komunikační sítě stavebníkem T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem
Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681, označené
INS_FTTH_CZ_2394_61228_Ivancice_Bozi_Hora, vedeném Městským úřadem
Ivančice, odborem regionálního rozvoje pod sp.zn.: S-MI 17469/2021-SÚ-Ja, dle
předloženého návrhu.

b) podání námitek městem Ivančice jako účastníkem řízení o umístění stavby
podzemního vedení veřejné komunikační sítě stavebníkem T-Mobile Czech Republic
a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681, označené
INS_FTTH_CZ_2393_61228_Ivančice_Sídliště, vedeném Městským úřadem
Ivančice, odborem regionálního rozvoje pod sp.zn.: S-MI 17005/2021-SÚ-Ja, dle
předloženého návrhu.
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Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/22/579

7. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1599/1 v k. ú. Němčice u Ivančic, za účelem umístění
reklamní cedule
Návrh usnesení:

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 1599/1, ostatní plocha, (ostatní
komunikace), (část určená k nájmu o výměře 2 m2 z celkové výměry), dle upraveného
návrhu  zakresleného v katastrální a ortofotomapě černou barvou, v k. ú. Němčice
u Ivančic, za účelem umístění reklamní cedule (prodej BIO zeleniny) v období září - říjen
2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/22/580

8. Revokace usnesení č. RM/2021/11/322 ze dne 5. 5. 2021 - Krátkodobý pronájem části
pozemků p. č. 1605/6 a p. č. 1605/17 v k. ú. Němčice u Ivančice, za účelem pořádání
tradičních Rozmarýnových hodů
Návrh usnesení:

RM revokuje usnesení č. RM/2021/11/322 schválené na 11. schůzi rady města konané
dne 5. 5. 2021 a to tak, že rada města namísto souhlasu s výpůjčkou prostoru návsi
v Němčicích, schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000523, o krátkodobém nájmu části
pozemku p. č. 1605/6 (část o výměře 2 420 m2) a části pozemku p. č.1605/17 (část
o výměře 260 m2), celkem tedy 2 420 m2, oba v k. ú. Němčice u Ivančic, obec, vyznačené
v předloženém zákresu v katastrální a ortofotomapě Ivančice, za účelem konání
tradičních Rozmarýnových hodů v době od 19. 8 do 23. 8. 2021, uzavíranou mezi městem
Ivančice a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Němčice, IČO 65265653, se
sídlem:.., 664 91 Ivančice - Němčice, 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/2021/22/581
9. Záměr prodeje a záměr směny části pozemků v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr :
a) prodeje částí pozemků p. č. 111/1 o výměře cca 16 m2 a p. č. 111/2 o výměře cca 24 m2

v k. ú. Kounické Předměstí,
b) směny částí pozemků p. č. 2747/1 o výměře 6 m2 za část p. č. 107/3 o výměře cca 6 m2

v k. ú. Kounické Předměstí.
Hlasování:

Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/22/582


