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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 34. schůze rady města konané dne 29.12.2021
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. Účast v projektu "Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR
s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi"

Návrh usnesení:
RM souhlasí s účastí města v programu "Podpora strategického řízení a plánování ve
veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a
zkušeností v praxi".

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/915

2. Pečovatelská služba Ivančice - Darovací smlouvy pro denní stacionář

Návrh usnesení:
RM schvaluje darovací smlouvy č. 6/2021-PD mezi obcí Trboušany jako dárcem a
městem Ivančice jako obdarovaným na poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč a
7/2021-PD mezi obcí Biskoupky jako dárcem a městem Ivančice jako obdarovaným na
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč na úhradu neinvestičních výdajů spojených
s ambulantní službou poskytovanou v denním stacionáři v roce 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/916

3. Ceník vyšetření a služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Návrh usnesení:
RM schvaluje ceník vyšetření a služeb nehrazených ze zdravotního pojištění pro rok
2022 s firmou CERIOS s.r.o, IČO 05480990, Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/917

4. Přidělení hostinského pokoje v Penzionu pro důchodce

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové ze dne 21. 12. 2021 přidělení
hostinského pokoje v Penzionu pro důchodce Ivančice, Na Úvoze 1425/5, Ivančice, K.

Hlasování:
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Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/918

5. Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

Návrh usnesení:
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků:
a) č. 11/2021 s obcí Biskoupky, IČO: 00637513, se sídlem: Biskoupky 40, 664 91
Ivančice,
b) č. 14/2021 s obcí Senorady, IČO: 00378593, se sídlem: Senorady 120, 675 75
Mohelno.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/919

6. Dohoda o opravě komunikace - ul. Hřbitovní

Návrh usnesení:
RM schvaluje dohodu se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, IČO: 49458892, se
sídlem: Kounická 1598/78, 66491 Ivančice, v rámci akce "Oprava komunikace na ulici
Hřbitovní a J. Vrby - obnova kanalizace", dle které město Ivančice uhradí příspěvek ve
výši 1 160 607,50 Kč. Hrazeno bude z rozpočtu OSÚMI.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/920

7. Příloha č. 8 ke kupní smlouvě - dodávka a odběr tepla - ČEZ Energo, s.r.o.

Návrh usnesení:
RM schvaluje Přílohu č. 8 ke Kupní smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie,
odběrový diagram a rozpis záloh pro odběrná místa města Ivančice s dodavatelem ČEZ
Energo, s.r.o., IČO: 29060109, se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha, s účinností od
1. 1. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/921

8. Souhlas s umístěním monitorovací stanice radiační situace

Návrh usnesení:
RM souhlasí s umístěním Monitorovací stanice radiační situace Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost na vytipovaných místech Odborem správy majetku a údržby majetku
a investičním a k objektu hasičky Němčice. RM pověřuje OSÚMI k doladění místa podle
požadavku SÚJB.

Hlasování:
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Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/922

9. Souhlas s trasou přípojky EGD na akci "Řeznovice - č.p. ..: NN kab.příp."

Návrh usnesení:
RM nesouhlasí s navrženou trasou stavebního záměru "Řeznovice - č.p. ..: NN kab. příp."
a doporučuje změnit navrženou trasu přípojky, tak aby nezasáhla do nově upravených
ploch (obejít zastávku zadem).

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/923

10. Souhlas se stavebním záměrem "Změna stavby a Stavební úpravy RD na ul. Oslavanská"

Návrh usnesení:
RM nesouhlasí se stavebním záměrem "Změna dokončené stavby - nástavba a stavební
úpravy, změna užívání Rodinný dům na ul. Oslavanská ..". Stavební záměr je nevhodný
s ohledem na hustotu dopravy v místě, zásobování z parkoviště není možné, neboť je
vyhrazeno pro Základní školu T. G. Masaryka.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/924

11. Oprava přístupových chodníků na ul. Polní k BD č. 13, 15, 17
Návrh usnesení:

RM ukládá OSÚMI  prověřit soulad záměru opravy přístupových chodníků k BD na ul.
Polní 13, 15, 17, s projektem regenerace sídliště, a poté věc znovu předložit k projednání
radě.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/925

12. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 800/20 v k. ú. Němčice u Ivančic
Návrh usnesení:

RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 800/20, ostatní plocha, (neplodná
půda), vyznačené v předloženém zákresu v katastrální mapě, o přibližné výměře 90 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/2021/34/926

13. Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 1158/5 a p. č. 1158/79, oba v k. ú. Němčice u Ivančic
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Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu; starosta provede šetření na místě samém.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/927

14. Záměr zúžení předmětu pachtovní smlouvy č. 1201000494 ze dne 2. 4. 2019
Návrh usnesení:

RM schvaluje záměr zúžení předmětu pachtovní smlouvy č. 1201000494 ze dne 2. 4.
2019 z původních 33 850 m2 nově na 33 628 m2 – zmenšení propachtované části
pozemku p. č. 1930/6 a části pozemku p. č. 1930/183 (nyní části pozemku p. č. 1930/188
dle geometrického plánu č. 433-111/2021 ze dne 10. 5. 2021) vše v k. ú. Budkovice,
o 222 m2 dle zákresu na katastrální a ortofotomapě a současně snížení pachtovného, a to
na 7 136,- Kč/rok, přičemž bude každoročně zvyšováno o státem přiznanou míru inflace.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/928

15. Nájemní smlouva č. 2131000532 o nájmu části pozemku p. č. 900/4 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000532 o nájmu části pozemku p. č. 900/4,
ostatní plocha, (jiná plocha), o přibližné výměře 1 m2, vyznačené v předloženém zákresu
v katastrální mapě, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, uzavíranou mezi městem Ivančice
jako pronajímatelem a J.., nar. .., bytem: .., 664 91 Ivančice, jako nájemcem, za nájemné
ve výši 29,- Kč.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/929

16. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 2131000262 ze dne 31. 12. 1994

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2131000262 (uzavřené dne 31. 12.
1994, předmět nájmu - část o výměře 550 m2 pozemku p. č. 2607/2 v k. ú. Kounické
Předměstí) ke dni  31. 12. 2021, mezi městem Ivančice (jako pronajímatelem) a Ž., nar. ..,
bytem: .., 664 47 Střelice (jako nájemcem).

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/930

17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001040020938/002-DURP
- „Řeznovice - č.p. ..: NN kab.příp.“. Dotčený pozemek v majetku města p. č. 670/1 v k. ú.
Řeznovice
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Návrh usnesení:
RM neschvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-
001040020938/002-DURP (Řeznovice - č.p. ..: NN kab.příp.) 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. 670/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/931

18. Plná moc k úkonům dotačního managementu projektu "Přestupní terminál Ivančice, etapa
1 - Park & Ride"

Návrh usnesení:
RM uděluje plnou moc firmě JP-dotace s.r.o., D., se sídlem Obora 85, 679 01 Skalice nad
Svitavou, IČO 05769302, k provádění úkonů v systému MS2014+  v rámci dotačního
managementu projektu "Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 - Park & Ride".

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/932

19. Veřejná zakázka malého rozsahu "Hrubé terénní úpravy pozemku parc. č. 241/2, 241/3
v k.ú. Hrubšice, obec Ivančice" - zrušení zadávacího řízení

Návrh usnesení:
RM ruší zadávací řízení  "Hrubé terénní úpravy pozemku parc. č. 241/2, 241/3 v k.ú.
Hrubšice, obec Ivančice" z důvodu vysokých nabídkových cen a nedostatku
rozpočtovaných financí na tuto akci a ukládá odboru OSÚMI zopakovat zadávací řízení.
Podány byly 3 nabídky.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/933

20. RO č.17 - transfery (dotace) a převody mezi obcemi

Návrh usnesení:

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 17 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění
rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:
1) úpravu transferů,
2) převody mezi obcemi,
podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/934

21. RO č.18 - narozpočtování schválených bodů z rezerv rad č. 29-34
Návrh usnesení:

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 18, týkající se narozpočtování schválených bodů
z rezerv z rad č. 29 až č. 34, dle podkladu předloženého Ing. Peškou.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/935

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

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 19 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/2021/34/936

23. Pověření - inventury SVaK Ivančice

Návrh usnesení:
RM pověřuje Ing. Luďka Bernarda, pracovníka OSÚMI MěÚ Ivančice, k úkonům,
spojeným s provedením inventur majetku SVaK Ivančice a majetku města Ivančice
vloženého do hospodaření SVaK Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/937

24. Formální úprava účetních směrnic

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí formální úpravu účetních směrnic 11/2021 včetně přílohy a 12/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/938

25. Plán kontrol na rok 2022

Návrh usnesení:
RM schvaluje plán kontrol na rok 2022, předložený oddělením kontroly MěÚ Ivančice.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/34/939


