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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 24. schůze rady města konané dne 07.09.2021
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. Jmenování vedoucí Odboru správy a údržby majetku a investičního Městského úřadu
Ivančice

Návrh usnesení:

RM jmenuje na návrh tajemnice JUDr. Růženy Chládkové, v návaznosti na výsledek
výběrového řízení, v souladu s ustanovením §102 odst. 2g) zákona č. 128/2000Sb., zákon
o obcích v platném znění a v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění,
dnem 13. září 2021 Ing. Ilonu Valentovou vedoucí Odboru správy a údržby majetku a
investičního Městského úřadu Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/626

2. Jmenování vedoucí Odboru právního Městského úřadu Ivančice
Návrh usnesení:

RM jmenuje na návrh tajemnice JUDr. Růženy Chládkové, v návaznosti na výsledek
výběrového řízení, v souladu s ustanovením §102 odst. 2g) zákona č. 128/2000Sb., zákon
o obcích v platném znění a v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění,
dnem 13. září 2021 Mgr. Michaelu Cvrkalovou vedoucí Odboru právního Městského úřadu
Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/627

3. Veřejná finanční podpora - oprava hřiště na Malovansku
Návrh usnesení:

RM neschvaluje předložený návrh. Starosta zjistí potřebu finančních prostředků; poté bude
zpracováno rozpočtové opatření na finanční účast města na opravu hřiště na Malovansku
tak, aby bylo předloženo na zasedání zastupitelstva v 10/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/628

4. Veřejná finanční podpora - charitativní organizace
Návrh usnesení:

RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory níže uvedené charitativní organizaci a
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zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Žadatel Účel Schválená výše
podpory v Kč

Oblastní charita
Tišnov, Chráněné
bydlení a Sociální
rehabilitace Skryje

příspěvek na uživatele služeb
1 občan, chráněné bydlení 10 000,-

Oblastní charita
Tišnov, Chráněné
bydlení a Sociální
rehabilitace Skryje

příspěvek na uživatele služeb
1 občan, sociální rehabilitace 10 000,-

Hrazeno bude z rezervy rady.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/629

5. Naše odpadky - žádost o finanční dar

Návrh usnesení:
RM neschvaluje poskytnutí daru spolku NAŠE ODPADKY, z. s. se sídlem Uherčice 339,
PSČ 691 62, IČO 107 22 289, důvodem k zamítnutí je, že město Ivančice podporuje
primárně organizace, působící na svém území.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/630

6. 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
10 368,- Kč pro dva žáky 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 3 834,- Kč a v roce 2022 se jedná o částku 6 534,- Kč).

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/631

7. Žádost o příspěvek MRS z.s., Pobočný spolek Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory Moravskému rybářskému svazu z.s.,
pobočnému spolku Ivančice za účelem pořádání Dětského rybářského dne ve výši 10 000,-
Kč a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro rok 2021. Hrazeno bude
z rezervy rady.
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Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/632

8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - Požární řád města Ivančice

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou
se vydává požární řád města Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/633

9. Smlouva o vzájemné spolupráci - propagace děl A. Muchy

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu. Místostarostové p. Sojka a Ing. Sládek projednají s panem
M. event. úpravu navrženého textu smlouvy.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/634

10. Zábor veřejného prostranství - část pozemku p.č. 3104/1 v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 3104/1 v k. ú. Ivančice,
ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 96 m2 z důvodu plánovaného umístění
přenosného oplocení na chodníku kvůli demolici objektu vrátnice na pozemku p.č.st. 786
v k. ú. Ivančice v termínu 1. 10. 2021 - 31.12.2021 - pro vlastníka pozemku a dále pro
výstavbu nového objektu na pozemku p.č.st. 786 v k. ú. Ivančice cca od 1. 1. 2022 do
31. 12. 2022, podle vyjádření investičního technika OSÚMI, č. j. MI 20863/2021 ze dne
23. 8. 2021, a to za poplatek 43 872,- Kč.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/635

11. Překážka na komunikaci - vrak vozidla
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí informaci o nepojízdném vozidle tov. zn. Fiat na křižovatce ulic
Široká, Ostřihom a Na Volvách dle Úředního záznamu MěPo č.j.: MěP-224/2021, které
tvoří na místní komunikaci překážku, a je srozuměna s odstraněním této překážky.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/636
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12. Souhlas s umístěním novostavby RD, nového sjezdu a nájezdu a přípojek k RD
v Budkovicích na p.č. 2421
Návrh usnesení:

RM souhlasí s umístění novostavby rodinného domu, nového sjezdu a nájezdu a se
zřízením přípojek vody, plynu a splaškové kanalizace ke stavební parcele č. 2421 a st. 87/2
v k.ú. Budkovice za podmínek stanovených pod č.j.: MI 21062/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/637

13. Souhlas se zateplením RD Na Volvách

Návrh usnesení:
RM souhlasí se zateplení rodinného domu na ul. Na Volvách  .. za podmínek stanovených
OSÚMI pod č.j. MI 21887/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/638

14. Námitky účastníka řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podzemního
vedení veřejné komunikační sítě T-mobile Czech Republic, a.s. označené
INS_FTTH_CZ_2395_61228_Ivancice_Hornická

Návrh usnesení:
RM schvaluje 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_2395_61228_Ivančice_Hornická vedeném Městským úřadem Ivančice,
odborem regionálního rozvoje pod sp.zn.: S-MI 19148/2021-SÚ-Ja-4, dle předloženého
návrhu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/639

15. Aktualizace pasportu dopravního značení - zóna parkování NA

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí návrh dílčí aktualizace pasportu dopravního značení. Ze "Zóna
parkování NA 3,5 t" na "Zóna parkování NA 2,8 t" v intravilánu  k.ú. Ivančice, Kounické
Předměstí, Letkovice, Alexovice a Němčice. RM žádá k tomuto návrhu zajistit stanovisko
Policie ČR.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/640
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16. Stanovisko k žádosti o uznání vlastnického práva k pozemkům p. č. 516/8, p. č. 516/7 a p. č.
517/4 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit následující stanovisko k žádosti
pana Z. č.j. MI 12216/2021:
Město Ivančice nemá v úmyslu uzavřít s panem Z., nar. dne .., bytem  .. Brno Souhlasné
prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemkům p. č. 516/7, orná půda, o výměře
114 m2, p. č. 516/8, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 125 m2 a p. č. 517/4, zahrada,
o výměře 97 m2, vše v k. ú. Ivančice, vzhledem k tomu, že je přesvědčeno, že nedošlo
k vydržení vlastnického práva.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/641

17. Souhlas vlastníka pozemků v k. ú. Ivančice - odnětí ze ZPF

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu do doby vyjasnění rozsahu zplnomocnění a objasnění
nositele poplatkové povinnosti za odvod.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/642

18. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 1201000367
Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek k nájemní smlouvě č. 120100367 o nájmu části pozemku p. č.
940/43, v k. ú. Ivančice, uzavřené dne 20. 4. 2011 mezi Městem Ivančice IČO 281859 jako
pronajímatelem a K., bytem: .. Ivančice, jako nájemcem, spočívající v prodloužení době
nájemného - do 31. 12. 2024, kdy současně s tímto dojde ke zvýšení nájemného, a to na
4 900,- Kč/rok, přičemž bude každoročně zvyšováno o státem přiznanou míru inflace
(s účinností od 1. 1. 2022).

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/643

19. Záměr prodeje části pozemku p. č. 336/6 v k. ú. Řeznovice
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 336/6,
zahrada, v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice, vyznačené v předloženém zákresu v katastrální
a ortofotomapě, o přibližné výměře 570 m2, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/644
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20. Záměr prodeje pozemku p. č. 1453/96 v k. ú. Kounické Předměstí
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1453/96,
vinice, o výměře 510 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/645

21. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Ivančice - lokalita Na Brněnce

Návrh usnesení:
RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků (všechny orná
půda) v k. ú. Ivančice:
p. č. 3018/34 o výměře 125 m², p. č. 3018/35 o výměře 4467 m²,
p. č. 3018/36 o výměře 620 m², p. č. 3018/37 o výměře 6570 m²,
p. č. 3027/1 o výměře 2391 m², p. č. 3027/55 o výměře 3958 m²,
p. č. 3027/56 o výměře 118 m², p. č. 3027/57 o výměře 1969 m²,
p. č. 3027/59 o výměře 1363 m²,
a to do doby vyřešení směny pozemků se Státním pozemkovým úřadem.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/646

22. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1158/96 v k. ú. Němčice u Ivančic
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1158/96,
zast. plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic. Doporučuje předkladateli nabídnout
zájemci prodej i zbývající části pozemku.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/647

23. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1620/8 v k. ú. Letkovice
Návrh usnesení:

RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1620/8,
ostatní plocha (neplodná půda) o výměře cca 20 m2 v k. ú. Letkovice; účel uvedený
v žádosti je v rozporu s územním plánem.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/648

24. Záměr nabytí pozemků p. č. 391/2 a p. č. 392/2, oba v k. ú. Alexovice
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí pozemků p. č. 391/2, zahrada,
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o výměře 1 441 m2 a pozemek p. č. 392/2, zahrada, o výměře 222 m2, oba v k. ú.
Alexovice, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/649

25. Směnná smlouva SM 2/2021 – směna nově vyčleněného pozemku  p. č. 2382/28 za nově
vyčleněné pozemky p. č. 2441 a p. č. 2442 -  dle GP č. 437-163/2021, vše v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu
- části pozemku p. č. 2382/1, ostatní plocha, (jiná plocha), o původní výměře 11 802 m2,

oddělené geometrickým plánem č. 437-163/2021 ze dne 7. 6. 2021 a nově označené jako
pozemek p. č. 2382/28, ostatní plocha, (jiná plocha), o výměře 18 m2 v k. ú. Budkovice,
ve vlastnictví města Ivančice,

- za dvě části pozemku p. č. st. 36/1, zastavěná plocha, o původní výměře 1 023 m2

oddělené geometrickým plánem č. 437-163/2021 ze dne 7. 6. 2021 nově označené jako
pozemky: p. č. 2441, ostatní, (jiná plocha), o výměře 19 m2 a p. č. 2442, ostatní, (jiná
plocha), o výměře 4 m2 , oba v k. ú. Budkovice, které jsou v podílovém spoluvlastnictví
manželů (každý ve výši id. 1/2) K., nar. .. a K., nar. .., oba společně bytem: .., 664 91
Ivančice, obec Ivančice, zapsaného na LV č. 328, vedeném u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov,

za podmínek uvedených ve směnné smlouvě č. SM 2/2021.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/650

26. Směnná smlouva SM 3/2021 - směna pozemků p. č. 3323/1 a části p.č.st. 792/1 v k. ú.
Ivančice

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků v k. ú. Ivančice:
p. č. 3323/1, ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře 213 m2 ve vlastnictví města
Ivančice za část p. č. st. 792/1, zastavěná plocha a nádvoří jako nového pozemku p. č. 3484,
ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 19 m² ve vlastnictví BRICKS REAL DELTA s.r.o.,
IČO: 04527437, se sídlem: Kateřinská 87/9, 779 00 Olomouc s tím, že ve prospěch města
Ivančice bude uhrazena cena ve výši 48 234,- Kč vč. DPH a náklady za zpracování
znaleckého posudku ve výši 6 050,- Kč vč. DPH
a současně doporučuje zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu č. SM 3/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/651

27. Směnná smlouva SM 4/2021 - směna pozemků p. č. 1158/52 a p. č. 1238/271 v k. ú.
Němčice u Ivančic
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků v k. ú. Němčice u Ivančic:
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p. č. 1158/52, orná půda o výměře 1621 m2 ve vlastnictví města Ivančice za p. č. 1238/271,
orná půda o výměře 1755 m² ve vlastnictví paní L., bytem: .., 664 91 Ivančice s tím, že ve
prospěch města Ivančice bude uhrazena cena ve výši 908 000,- Kč vč. DPH a náklady za
zpracování znaleckého posudku ve výši 6 050,- Kč vč. DPH uhradí město Ivančice
a současně doporučuje zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu č. SM 4/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/652

28. Kupní smlouva č. KS 32/2021 - nabytí části pozemku p. č. 590/208 o výměře 132 m2 dle GP
č. 2194 346/2020 nově označené p. č. 590/237 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit nabytí části pozemku parc. č.
590/208, ostatní plocha a ostatní komunikace, oddělené geometrickým plánem č. 2194-
346/2020 ze dne 16.04.2021 a nově označené p. č. 590/237, ostatní plocha a ostatní
komunikace o výměře 132 m2, včetně chodníku, jež je jeho součástí, vše k. ú. Ivančice,
obec Ivančice, z vlastnictví obchodní společnosti Byty Boží Hora, Ivančice, II. etapa, s.r.o.,
se sídlem Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 06657010, do vlastnictví města
Ivančice, za kupní cenu ve výši 50,- Kč včetně DPH, za podmínek uvedených v kupní
smlouvě č. KS 32/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/653

29. Smlouva o výpůjčce - pozemky v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení:
RM schvaluje výpůjčku 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 pro B., bytem: .., 664 91 Ivančice - Němčice a současně schvaluje
smlouvu o výpůjčce.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/654

30. Prodej pozemků a částí pozemků v k. ú. Ivančice - lokalita Boží Hora a kupní smlouvy
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků v k. ú. Ivančice za cenu
500,- Kč/ m2 :
a) p. č. 549/10, ostatní plocha (neplodná půda) jako nových pozemků p. č. 549/25
o výměře 2 m2, p. č. 549/26 o výměře 46 m2, oba ostatní plocha (neplodná půda),
p. č. 549/3, orná půda jako nového pozemku p. č. 549/14, orná půda o výměře 119 m2,
dle GP č. 2215- 92/2021 na rozdělení pozemku zpracovaného firmou MapKart s.r.o., IČO:
25572822, se sídlem: Souhrady 4, 625 00 Brno
a současně doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu s manželi  S., bytem ..,
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664 91 Ivančice, za podmínek stanovených v kupní smlouvě č. 20/2021.
b) p. č. 549/10, ostatní plocha (neplodná půda) jako nových pozemků p. č. 549/23
o výměře 58 m2, p. č. 549/24 o výměře 28 m2, oba ostatní plocha (neplodná půda),
p. č. 549/3, orná půda jako nového pozemku p. č. 549/15, orná půda o výměře 142 m2,
dle GP č. 2215- 92/2021 na rozdělení pozemku zpracovaného firmou MapKart s.r.o., IČO:
25572822, se sídlem: Souhrady 4, 625 00 Brno
a současně doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu s manželi D., bytem ..,
664 91 Ivančice, za podmínek stanovených v kupní smlouvě č. 21/2021.
c) p. č. 549/10, ostatní plocha (neplodná půda) jako nových pozemků p. č. 549/22
o výměře 81 m2, ostatní plocha (neplodná půda), p. č. 549/3, orná půda jako nového
pozemku p. č. 549/16, orná půda o výměře 135 m2,
dle GP č. 2215- 92/2021 na rozdělení pozemku zpracovaného firmou MapKart s.r.o., IČO:
25572822, se sídlem: Souhrady 4, 625 00 Brno
a dále pozemku p. č. 590/114, orná půda o výměře 61 m2

a současně doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu s manželi W., bytem ..,
664 91 Ivančice, za podmínek stanovených v kupní smlouvě č. 22/2021.
d) p. č. 549/10, ostatní plocha (neplodná půda) jako nových pozemků p. č. 549/21
o výměře 104 m2, ostatní plocha (neplodná půda), p.č.549/3, orná půda jako nového
pozemku p. č. 549/3, orná půda o výměře 225 m2,
dle GP č. 2215- 92/2021 na rozdělení pozemku zpracovaného firmou MapKart s.r.o., IČO:
25572822, se sídlem: Souhrady 4, 625 00 Brno
a současně doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu s D., bytem .., 612 00
Brno a D., bytem .., 664 46 Silůvky, za podmínek stanovených v kupní smlouvě
č. 23/2021.
e) p. č. 549/10, ostatní plocha (neplodná půda) jako nového pozemku p. č. 549/20
o výměře 56 m2, ostatní plocha (neplodná půda), p. č. 549/3, orná půda jako nového
pozemku p. č. 549/17, orná půda o výměře 172 m2,
p. č. 590/112, orná půda jako nového pozemku p. č. 590/112, orná půda o výměře 89 m2,
dle GP č. 2215- 92/2021 na rozdělení pozemku zpracovaného firmou MapKart s.r.o., IČO:
25572822, se sídlem: Souhrady 4, 625 00 Brno
a současně doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu s S., bytem .., 664 91
Ivančice, za podmínek stanovených v kupní smlouvě č. 24/2021.
f) p. č. 549/10, ostatní plocha (neplodná půda) jako nového pozemku p. č. 549/19 o výměře
51 m2, ostatní plocha (neplodná půda), p. č. 549/3, orná půda jako nového pozemku p. č.
549/18, orná půda o výměře 43 m2,
p. č. 590/112, orná půda jako nového pozemku p. č. 590/238, orná půda o výměře 35 m2,
dle GP č. 2215- 92/2021 na rozdělení pozemku zpracovaného firmou MapKart s.r.o., IČO:
25572822, se sídlem: Souhrady 4, 625 00 Brno
a dále pozemku p. č. 590/125, orná půda o výměře 18 m2

a současně doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu s Č., bytem .., 664 91
Ivančice, za podmínek stanovených v kupní smlouvě č. 25/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/655

31. Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava železničního přejezdu u Stříbského Mlýna" -
přidělení zakázky
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení zakázky "Oprava přejezdu P3949 v km 3,127 (Letovisko)" firmě
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SEŽEV-REKO, a.s. se sídlem: Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno, IČO: 46904859,
s nabídkovou cenou 72 383,07 Kč bez DPH. OSÚMI vystaví na akci objednávku, krytí
bude ze schváleného rozpočtu OSÚMI.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/656

32. Zjednodušené podlimitní řízení "Přestupní terminál Ivančice, etapa 1, Park & Ride II." -
přidělení zakázky
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení "Přestupní
terminál Ivančice, etapa 1, Park & Ride II." firmě Prefa Kompozity a.s., se sídlem Kulkova
4231/10, Židenice, 615 00  Brno, IČO 26949881, s nabídkovou cenou 31 783 000,- Kč bez
DPH dle § 122 odst. 2 ZZVZ.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/657

33. Nájemní smlouva č. 2131000526 - o nájmu části pozemku p. č. 1158/5 v k. ú. Němčice
u Ivančic
Návrh usnesení:

RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000526 - o nájmu části pozemku p. č. 1158/5,
ostatní plocha, (neplodná půda), o přibližné výměře 430 m2, vyznačené v předloženém
zákresu v katastrální mapě, v k. ú. Němčice u Ivančic, uzavíranou mezi městem Ivančice
jako pronajímatelem a paní P., nar. .., bytem .., 612 00 Brno, zastoupenou na základě plné
moci ze dne 30. 5. 2021 paní S., bytem: .., 664 91 Ivančice, jako nájemcem, za nájemné ve
výši 2,- Kč/m2/rok, tj. 860,- Kč/rok.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/24/658


