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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 26. schůze rady města konané dne 06.10.2021
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. ZŠ V. Menšíka Ivančice - údržba budov ZŠ V. Menšíka Ivančice na rok 2022

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí soupis požadovaných oprav – investic pro rok 2022 tak, jak byly
projednány s vedoucí odboru správy a údržby majetku a investičního Ing. Ilonou
Valentovou.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/702

2. MŠ Na Úvoze Ivančice - čerpání investiční fondu

Návrh usnesení:
RM souhlasí, aby příspěvková organizace Mateřská škola Na Úvoze Ivančice čerpala
investiční fond ve výši 45 000,- Kč na nákup nové myčky nádobí do školní kuchyně.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/703

3. Využití veřejného prostranství za účelem pořádání akcí KIC Ivančice do konce roku
2021

Návrh usnesení:
RM schvaluje užívání veřejného prostranství Kulturním a informačním centrem
Ivančice za účelem pořádání níže uvedených akcí do konce roku 2021. RM schvaluje
vybírání pronájmu za prodejní stánky a prodejní místa jménem a na účet KIC Ivančice.
Současně RM uděluje souhlas s využitím nádvoří (včetně WC) a vestibulu radnice
v době pořádání kulturních akcí v následujících termínech:

2. 10. 2021 6.00 – 13.00 h prostor před kostelem – farm. trhy
9. 10. 2021 12.00 – 18.00 h  prostor vedle PAM před farou - Dýňování
6. 11. 2021 6.00 – 13.00 h prostor před kostelem, parkoviště před

radnicí – farm. trhy
26. 11. 2021 6.00 – 22.00 h  uzavření Palackého náměstí - Rozsvěcení

ván. stromu
3. 12. 2021 10.00 – 22.00 h prostor před kostelem – Advent
10. 12. 2021 10.00 – 22.00 h prostor před kostelem – Advent
17. 12. 2021 10.00 – 22.00 h prostor před kostelem – Advent

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/704

4. Ustanovení zvláštního příjemce důchodu - K.

Návrh usnesení:
RM souhlasí s ustanovením zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění město
Ivančice pro K., nar. .., trvale bytem .., Ivančice, dle ustanovení §10 a §118 odst. 3
zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/705

5. Opatření k zajištění fungování systému evidenčních karet sběrného dvora Ivančice

Návrh usnesení:
RM ukládá řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice,  se sídlem
Kounická 1112/70, Ivančice, IČO 06880851, splnění úkolů dle předloženého Opatření
k zajištění fungování systému evidenčních karet sběrného dvora Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/706

6. Bezdůvodné obohacení - komunikace na p. č. 3136/14 v k. ú. Ivančice, p. č. 322/3 a p. č.
338/2 v k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení:
RM nesouhlasí s vydáním bezdůvodného obohacení ve výši 72 574,- Kč za užívání
pozemků p. č. 3136/14, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 169 m2 v k. ú.
Ivančice a pozemků p. č. 322/3 o výměře 704 m2 a p. č. 338/2 o výměře 235 m2, oba
ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Hrubšice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/707

7. Dohoda o ukončení servisní smlouvy - EMPEMONT

Návrh usnesení:
RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. S 2/2008 o provádění servisních
prací na rozhlasovém a varovném systému města Ivančice s firmou Mgr. Pavel Kuběja -
EMPEMONT, IČO: 47822147, se sídlem: Vidče 555, 756 53, ke dni 15.10.2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/708
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8. Servisní smlouva na výstražný a rozhlasový systém - EMPEMONT
Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu č. S 22/2021 o provádění servisních prací na rozhlasovém a
výstražném systému města Ivančice s firmou Mgr. Pavel Kuběja - EMPEMONT, IČO:
47822147, se sídlem: Vidče 555, 756 53, jako zhotovitelem. Hrazeno bude z rozpočtu
OSÚMI.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/709

9. Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby - souhlas účastníka
Návrh usnesení:

RM souhlasí za město Ivančice s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a
provedení stavby mezi Městským úřadem Ivančice, odbor regionálního rozvoje, jako
správním orgánem a společností Domovy seniorů BeneVita s.r.o., IČO: 08207364, se
sídlem: Radimovice 134, 463 44, jako žadatelem/stavebníkem, zastoupena společností
LIVINGSTAV s.r.o., IČO: 25552325, se sídlem: Hybešova 42, 602 00 Brno, a to
v souladu s usnesením zastupitelstva č. ZM/2021/2/39.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/710

10. Veřejnoprávní smlouva č. 1/2021/TP
Návrh usnesení:

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zajištění výkonu přenesené příslušnosti na
úseku evidence obyvatel - rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu - mezi městem Ivančice a obcí Neslovice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/711

11. Žádost o nápravu stavu silnice  a chodníků v Hrubšicích
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí žádost občanů Hrubšic; ukládá OSÚMI zařadit návrh na opravu do
zásobníku investičních akcí města, které budou posuzovány při tvorbě rozpočtu na rok
2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/712

12. Záměr pronájmu reklamní plochy na části budovy č. ev. 1479, která je součástí pozemku
p. č. st. 200 v k. ú.  Němčice u Ivančic pro umístění reklamního banneru REALITY
Šnédarová
Návrh usnesení:
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RM schvaluje záměr pronájmu reklamní plochy na části budovy č. ev. 1479, stavba
občanského vybavení (hasičská stanice), která je součástí pozemku p. č. st. 200,
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.  Němčice u Ivančic, pro umístění reklamního zařízení
– banneru firmy REALITY Šnédarová, a to ve stávajícím rámu pevně připojeném
k budově na jižní straně pláště budovy dle předloženého zákresu, a to na dobu
neurčitou.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/713

13. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Návrh usnesení:

RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice vydat na základě § 59 odst. 4 zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 1         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/714

14. Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství

Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice vydat na základě ust. § 14 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust.
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství, přičemž doporučuje stanovit sazbu
poplatku na 650,- Kč/rok.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/715

15. 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

I. Návrh usnesení:
RM nesouhlasí s navrženou trasou DSNN na akci "Ivančice, Okružní, T-Mobile,
rozšíření DSNN".

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

Usnesení bylo přijato
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Číslo usnesení: RM/2021/26/716

II. Návrh usnesení:
RM neschvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-
001030067391/001-DURP (Ivančice, Okružní, T-Mobile, rozšíření DSNN) 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. 581/56, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Ivančice, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/717

16. Nájemní smlouva č. 104000044 - o nájmu pozemku p. č. st. 14/5, součástí pozemku je
stavba garáže, v k. ú. Alexovice

Návrh usnesení:
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 1040000044 o nájmu pozemku p. č. st. 14/5,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba garáže, budova
bez č. p./č. ev., vše v k. ú. Alexovice, obec Ivančice, uzavíranou mezi městem Ivančice
a H., nar. .., a H. , nar. .., oba bytem: .., 664 91 Ivančice, za nájemné ve výši 440,-
Kč/m2/rok, tj. celkem 11 880,- Kč/rok.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/718

17. Záměr prodloužit nájemní smlouvu nebytových prostor- Fitcentrum (městská sportovní
hala)

Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr prodloužit nájemní smlouvu ze dne 9. 10. 2015, ve znění Dodatku
č. 1 ze dne 29. 11. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 19. 10. 2017, Dodatku č. 3 ze dne 19. 2.
2019, Dodatku č. 4 ze dne 6. 1. 2020 a Dodatku č. 5 ze dne 21. 5. 2021 na pronájem
nebytových prostor - fitcentrum v městské sportovní hale na ul. Rybářská č. e. 1202,
v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, do 31.12.2024, kdy současně s tímto dojde
ke zvýšení nájemného, a to na 11 507,- Kč/měsíc, přičemž bude každoročně zvyšováno
o státem přiznanou míru inflace (s účinností od 1. 1. 2022).

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/719

18. Záměr pronájmu/prodeje pozemku p. č. 74 v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 79, zahrada,
o výměře 1292 m2, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice; v souvislosti s prodejem RM
doporučuje řešit bezdůvodné obohacení z titulu užívání pozemku, tak jako v jiných



6

obdobných případech.
Hlasování:

Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/720

19. Záměr propachtování části pozemku p. č. 336/23 v k. ú. Řeznovice

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu; starosta provede šetření na místě.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/721

20. Záměr prodeje pozemku p. č. 1158/70 v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje pozemku p. č.
1158/70, orná půda, o výměře 536 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/722

21. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 336/23, p. č. 329/24 a p. č. 329/23 v k. ú. Řeznovice

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemků
- p. č. 336/23, zahrada, o přibližné výměře 62 m2

- p. č. 329/24, orná půda, o přibližné výměře 22 m2

- p. č. 329/23, orná půda, o přibližné výměře 0,40 m2

vyznačené v předloženém vytyčovacím návrhu, vše v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice.
Hlasování:

Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/723

22. Záměr prodeje pozemků p. č. 203 a části pozemku p. č.  255/1 v k. ú. Hrubšice
Návrh usnesení:

RM nedoporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje pozemků p. č.
203, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 162 m2, a části pozemku p. č. 255/1,
ostatní plocha, ostatní komunikace, vyznačené v předloženém zákresu v katastrální
mapě oranžovou barvou, o přibližné výměře 82 m2, v k. ú. Hrubšice, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
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Číslo usnesení: RM/2021/26/724
23. Záměr prodeje pozemku p. č. 1158/62 a části pozemku p. č.  1158/46 v k. ú. Němčice

u Ivančic

Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje pozemků p. č.
1158/62, orná půda, o výměře 402 m2 a části pozemku p. č. 1158/46, lesní pozemek,
vyznačené v předloženém zákresu v katastrální mapě oranžovou barvou, o přibližné
výměře 75 m2, v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice; k projednání v zastupitelstvu
bude doplněno stanovisko ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/725

24. Smlouva o výpůjčce a darovací smlouva - odpadové nádoby

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce a darovací smlouvu s Mikroregionem Ivančicko se
sídlem Palackého náměstí 196/6, 664 91  Ivančice, IČO 71187081, na zapůjčení
odpadových nádob v počtu 100 ks o objemu 240 l po dobu 5 let. Po uplynutí sjednané
doby výpůjčky přejdou nádoby do vlastnictví města.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/726

II. Návrh usnesení:
RM pověřuje Ing. Eduarda Kremláčka, vedoucího odboru životního prostředí
Městského úřadu Ivančice podepisováním Předávacích protokolů v rámci projektu
"Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko".

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/727

25. Veřejná zakázka malého rozsahu "Výměna oken a repase vstupních vrat Domu pánů
z Lipé, Palackého nám. 196/6, Ivančice" - schválení Dodatku č. 1 k SOD

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 7. 2021 se zhotovitelem
SVARBRUS s.r.o., se sídlem Bartoškova 1411/20, 140 00  Praha, IČO 08420351, na
zakázku "Výměna oken a repase vstupních vrat Domu pánů z Lipé, Palackého nám.
196/6, Ivančice". Dodatkem se prodlužuje termín dokončení díla - do 27. 10. 2021.

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

Usnesení bylo přijato
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Číslo usnesení: RM/2021/26/728
26. Rozšíření elektronického nástroje E-ZAK

Návrh usnesení:
RM schvaluje rozšíření elektronického nástroje E-ZAK o Multiprofil zadavatele
(nástroj pro více zadavatelů současně). Jednorázová cena rozšíření je 23 500,- Kč bez
DPH. Cena měsíčního servisního poplatku se nemění. Hrazeno bude z rozpočtu
OSÚMI.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/729

27. Vyjádření ke stavebnímu záměru na ul. Oslavanská ..

Návrh usnesení:
RM souhlasí se stavebním záměrem rekonstrukce RD na ul. Oslavanská  .. za podmínek
stanovených OSÚMI č.j. MI 24748/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/730

28. Pečovatelská služba Ivančice - Darovací smlouva č. 3/2021-PD

Návrh usnesení:
RM schvaluje darovací smlouvu č. 3/2021-PD, kterou paní Hana Juránková, IČO
41535201, Ivančice, daruje městu Ivančice částku 16 000,- Kč pro Pečovatelskou službu
Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/731

29. ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice - upravený odpisový plán na rok 2021

Návrh usnesení:

RM schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, § 31 písm. a), upravený odpisový plán  pro rok 2021 příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Němčice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/732

30. Znovuobnovení cesty na pozemcích ve vlastnictví města - p. č. 1729/22, p. č. 1723/4  a
p. č. 2762/24, vše v k. ú. Kounické Předměstí
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Návrh usnesení:
RM ukládá panu Mgr. Turečkovi ve spolupráci OP zaslat písemnou odpověď  B.,
korespondenční adresa: .. Osová Bítýška, s vyjádřením, že město Ivančice v současné
době s ohledem na platný územní plán  nemá důvod k obnově cest na pozemcích p. č.
1729/22, orná půda, p. č. 1723/4, ostatní plocha, (neplodná půda) a p. č. 2762/24, ostatní
plocha, (ostatní komunikace), vše v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/733

31. Revokace usnesení ZM/2021/4/137, bod f) - prodej částí pozemků a kupní smlouva
č. 25/2021

Návrh usnesení:
RM nedoporučuje Zastupitelstvu města Ivančice změnit část usnesení
č. ZM/2021/4/137, bod f) - prodej částí pozemků v k. ú. Ivančice za cenu 500,- Kč/m2.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/734

32. Záměr prodeje části pozemku p. č. 940/31 v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č.
940/31, ostatní plocha (ostatní komunikace), vyznačený v předloženém zákresu
v katastrální mapě červenou barvou o výměře cca 28 m2, v k. ú. Ivančice (v pozemku
jsou uloženy sítě).

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/735

33. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3080/50 v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č.
3080/50, orná půda, vyznačený v předloženém zákresu v katastrální mapě červenou
barvou, v k. ú. Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/736

34. Záměr pronájmu budovy bez čp/če v k. ú. Budkovice
Návrh usnesení:

RM schvaluje záměr pronájmu budovy bez č.p./č. ev. na pozemcích p. č. st. 137/1
o výměře 28 m2 a p. č. st. 137/3 o výměře 11 m2 v k. ú. Budkovice.
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Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/737

35. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 84/2 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 84/2, orná půda, vyznačené
v předloženém zákresu v katastrální a ortofotomapě, o přibližné výměře 15 m2, za
účelem zřízení VTM (veřejného testovacího místa - COVID19), v k. ú. Kounické
Předměstí, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/738

36. Záměr prodeje části pozemku p.č. 2438/1 v k.ú. Kounické Předměstí pod novou
trafostanicí

Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje části pozemku
p. č. 2438/1, ostatní plocha, jiná plocha, vyznačené v předloženém zákresu v katastrální
mapě, o přibližné výměře 24 m2, v k.ú. Kounické Předměstí pod novou trafostanicí, do
vlastnictví společnosti EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,
IČO: 28085400, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, který bude zhotoven
na náklady společnosti EG.D., a.s. Geometrické zaměření části pozemku zajistí na své
náklady EG.D., a.s.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/739

37. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330034624/032-GPM - pozemky v k. ú.
Kounické Předměstí - "Ivančice, Nad Klínkem, rek. NN, VN, TS"

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330034624/032-GPM
(Ivančice, Nad Klínkem, rek. NN, VN, TS) 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 pozemků ve
vlastnictví města Ivančice p. č. 214/2, 2337/7, 2338/12, 2338/8, 2351/2, 2351/5, 2358/1,
2358/3, 2359/2, 2373/20, 2373/22, 2373/23, 2373/27, 2373/42, 2373/43, 2373/45,
2373/47, 2373/8, 2392/2, 2392/29, 2392/4, 2419/2, 2419/27, 2419/34, 2419/36,
2419/37, 2419/38, 2419/4, 2419/48, 2419/5, 2419/50, 2419/6, 2419/7, 2422/40, 2423/1,
2429/1, 2431/1, 2446/10, 2446/2, 2460/13, 2762/11, 2762/5, 2762/6, 2769/23, 2769/25,
2769/9, 2846/3 v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve
výši 218 400,- Kč bez DPH.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/740

38. Záměr pronájmu pozemků p.č. 2595/29 a st. 733 v k.ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p. č. 2595/29, zahrada, o výměře 363 m2 a
p. č.  st. 733, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2 v k. ú. Kounické Předměstí,
obec Ivančice, na dobu neurčitou, za účelem rekreace a dostavby chaty.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/741

39. Rozhodnutí zadavatele o obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení "Přestupní
terminál Ivančice, etapa 1 - Park & Ride II"

Návrh usnesení:
RM schvaluje Rozhodnutí zadavatele o obnovení způsobilosti účastníka zadávacího
řízení "Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 - Park & Ride II.“ dle § 76 ZZVZ.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/26/742


