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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 28. schůze rady města konané dne 20.10.2021
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. Společenské setkání zaměstnanců 2021

Návrh usnesení:
RM schvaluje dle čl. 3 odst. 3) Statutu sociálního fondu Města Ivančice konání
společenského setkání zaměstnanců dne 11.11.2021. Výše příspěvku max. 50 000,- Kč,
hrazeno bude ze sociálního fondu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/749

2. Svoz komunálního odpadu
Návrh usnesení:

RM ukládá řediteli Technických služeb města Ivančice, provést veškeré kroky k zajištění
svozu komunálního odpadu pro město Ivančice od 1. 1. 2022 dle instrukcí uvedených
v předložené příloze.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/750

3. Dodatek č.2 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č.2 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi
firmou ASEKOL a.s., IČO 27373231, a městem Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/751

4. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Krumlovská 298/8, Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Krumlovská 298/8, Ivančice,
nájemkyně M., které se doba nájmu prodlužuje do 31. 10. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/752
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5. Uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7 na adrese Chřestová 1018/41,
Ivančice, nájemce K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 10. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/753

6. Uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5 , U Jatek 1019/5, Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, U Jatek 1019/5, Ivančice,
nájemkyně O., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 10. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/754

7. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 16, Komenského náměstí 21/9, Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 16, Komenského náměstí 21/9,
Ivančice, nájemce Z., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 10. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/755

8. Souhlas s návrhem přípojky "Ivančice, Pod Rénou, .., připoj. k DSNN"

Návrh usnesení:
RM souhlasí s návrhem trasy nové přípojky elektro na akci "Ivančice, Pod Rénou, ..,
připoj. k DSNN" za podmínek uvedených ve vyjádření OSÚMI pod č.j.: MI 25819/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/756

9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030069804/003-DURP
- „Ivančice, Pod Rénou, .., připoj. k DSNN“; dotčený pozemek v majetku města p. č.
180/19 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-
001030069804/003-DURP (Ivančice, Pod Rénou, .., připoj. k 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
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z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 180/19,
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, a to za
jednorázovou náhradu  ve výši 2 000,- Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/757

10. Souhlas s návrhem přípojky "Kounické Předměstí, K/1712/2, .., DSNN"

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu a požaduje doplnit vyjádření úřadu územního plánování.
RM ukládá Ing. Janíčkovi upřesnit návrh usnesení - doplnit parcelní čísla dotčených
pozemků, příp. záměr využití p.č. 1712/2 k.ú. Kounické Předměstí.

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

Usnesení bylo přijato
  Číslo usnesení: RM/2021/28/758

11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030070131/002-PKEL -
„Kounické Předměstí, K/1712/2, .., DSNN“; dotčený pozemek v majetku města p. č.
2789/6 v k. ú. Kounické Předměstí
Návrh usnesení:

RM odkládá projednání bodu.
Hlasování:

Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/759

12. Znovuobnovení cesty na pozemcích ve vlastnictví města, a to na p. č. 1729/22 a p. č.
2020/16, oba v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM
a) schvaluje obnovu cest na pozemcích
- p. č. 1729/22 orná půda, o výměře 1 323 m2,
- p. č. 2020/16, orná půda, o výměře 661 m2,
oba v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice,
b) ukládá Technickým službám města Ivančice zajistit realizaci obnovy cest na výše
uvedených pozemcích a v souvislosti s tímto ukládá Technickým službám města Ivančice
vyčlenit finanční prostředky na realizaci travního pásu a výsadby dřevin do rozpočtu pro
rok 2022,
c) ukládá odboru právnímu vypracovat Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2131000525,
kterým dojde k vyjmutí pozemků p. č. 1729/22 a p. č. 2020/16 v k. ú. Kounické
Předměstí, obec Ivančice, z této smlouvy, a to s účinností od 1. 10. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/760
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13. Podání žádosti o rozhodnutí v pochybnostech na odbor ŽP

Návrh usnesení:
RM ukládá odboru právnímu
a) u pozemku p. č. 2607/61, ostatní plocha, (neplodná půda), o výměře 3 506 m2, v k. ú.
Kounické Předměstí, zažádat na odboru životního prostředí MěÚ Ivančice o rozhodnutí
v pochybnostech, dle přílohy č. 1 (Žádost o rozhodnuti v pochybnostech, zda jde
o pozemek určený k plnění funkcí lesa) a následně nechat zapsat tyto změny údajů
o pozemku - změna druhu a způsobu využití tohoto pozemku na příslušném katastru
nemovitostí,
b) u pozemku p. č. 484/5, orná půda, o výměře 15 m2, v k. ú. Hlína u Ivančic, zažádat na
odboru životního prostředí MěÚ Ivančice o rozhodnutí v pochybnostech, dle přílohy č. 2
(Žádost o rozhodnuti v pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa) a
následně nechat zapsat tyto změny údajů o pozemku - změna druhu a způsobu využití
tohoto pozemku na příslušném katastru nemovitostí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/761

14. Dohoda o vypořádání závazků a uznání dluhu

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dohodu o vypořádání závazků a uznání dluhu, mezi městem Ivančice (jako
věřitelem) a Dvořák team, s. r. o. IČO: 29239095, se sídlem: .. 664 91 Ivančice (jako
dlužníkem), za podmínek uvedených v Dohodě o vypořádání závazků a uznání dluhu,
které zahrnují náhradu za bezdůvodné obohacení za bezesmluvní a bezúplatné užívání
pozemku p. č. 540/179 (ostatní plocha), manipulační plocha, o výměře 485 m2 a části
pozemku p. č. 480/2, orná půda, část o výměře 243 m2, oba v k. ú. Letkovice, obci
Ivančice, za období 10 let přede dnem nabytí účinnosti této dohody, která činí 120 000,-
Kč.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/762

15. Nájemní smlouva č. 2131000529 o nájmu části pozemku p. č. 570/2 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000527 o nájmu částí pozemku p. č. 570/2, ostatní
plocha (manipulační plocha) o výměře cca 66 m2 v k. ú. Ivančice, vyznačené
v předloženém zákresu v katastrální a ortofotomapě, mezi městem Ivančice (jako
pronajímatelem) a Společenstvím vlastníků 24 bytových jednotek Sportovní 6 - 8, Ivančice,
IČO: 26291819, se sídlem: Sportovní 887/6, 664 91 Ivančice (jako nájemcem), za nájemné
ve výši 5 000,- Kč za sjednanou dobu pronájmu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/763
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16. Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

Návrh usnesení:
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků:
a) č. 7/2021 s obcí Trboušany, IČO: 00365726, se sídlem: Trboušany 113, 664 64 Dolní
Kounice,
b) č. 8/2021 s obcí Ketkovice, IČO: 00375322, se sídlem: Ketkovice 87, 664 91 Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/764

17. Navýšení mzdových prostředků pro městskou zásahovou jednotku hasičů

Návrh usnesení:
RM schvaluje navýšení mzdových prostředků pro městskou zásahovou jednotku hasičů
ve výši 100 tis. Kč. Bude hrazeno z rezervy provozní (RP).

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/765

18. RO č. 13 - narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 26 - 28
Návrh usnesení:

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 13, týkající se narozpočtování schválených bodů
z rezerv z rad č. 26 až č. 28, dle podkladu předloženého Ing. Peškou.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/766

19. RO č. 14 - přesun v rámci stejné položky do jiných oddílů
Návrh usnesení:

RM schvaluje RO č. 14 týkající se přesunu v rámci stejné položky do jiných oddílů dle
podkladu předloženého Ing. Peškou.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/767

20. Služební cesta starosty do Rakouska a Slovinska

Návrh usnesení:
RM schvaluje služební cestu starosty města Ivančice pana Milana Bučka do Rakouska a
Slovinska v termínu 20. - 24. října 2021, a to na pozvání ČEZ, a.s.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
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Usnesení bylo přijato
  Číslo usnesení: RM/2021/28/768

21. Římskokatolická farnost Ivančice - přesunutí dotace města do roku 2022
Návrh usnesení:

RM souhlasí s přesunem dotace pro Římskokatolickou farnost Ivančice do roku 2022
z technických důvodů. Zpracování projektové dokumentace na akci "Oprava hradební zdi
ve farní zahradě" je stanoveno až na I. pololetí roku 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/769

22. Přidělení bytové jednotky č. 43 v Penzionu pro důchodce

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové ze dne 18. 10. 2021 přidělení bytu
č. 43, Na Úvoze 1425/5, Ivančice, paní K.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/770

23. Vyjádření k akci "Alexovice, U Hřiště, připojení k DSNN, 7xRD"

Návrh usnesení:
RM souhlasí s návrhem trasy DSNN pro firmu EG.D na akci "Alexovice, U Hřiště,
připojení k DSNN, 7xRD" při dodržení podmínek stanovených OSÚMI pod č.j.: MI
25942/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/771

24. Souhlas s umístěním vodovodních a kanalizačních přípojek na ul. Na Volvách

Návrh usnesení:
RM souhlasí s umístěním vodovodních a kanalizačních přípojek na ulici Na Volvách
v místní komunikaci na parcelách č. 3167/4 a 3167/35 v k.ú. Ivančice. Umístění přípojek
bude provedeno v souladu s podmínkami stanovenými OSÚMI pod č.j.: MI 22004/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/772

25. Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava chodníků v místní části Ivančice - Budkovice" -
schválení Dodatku č. 1 k SOD

Návrh usnesení:
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RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 9. 2021 se zhotovitelem
IBAU CZ s.r.o., se sídlem .. 664 91, IČO 06980899, na zakázku "Oprava chodníků
v místní části Ivančice - Budkovice". Dodatkem se prodlužuje termín dokončení díla - do
26. 11. 2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/28/773


