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M Ě S T O   I V A N Č I C E

Z á p i s
z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice

konaného dne  13. 12. 2021

P ř í t o m n i: Buček Milan, Feith Erik, Ing. MBA, Horáková Růžena, Marek Tomáš,
Ing. Bc., Obršlík Jiří, Bc., Skála Radoslav, Sládek Roman, Ing., Sojka
Jaroslav, Štork Rostislav, Tureček Aleš, Mgr. (přítomen od bodu č. 6
do bodu č. 27)

O m l u v e n i: Adamová Michaela, Bc., Fajks Pavel, Halbich Jan, Ing., Heřmanová
Jana, Mgr., Chytka Tomáš, Mgr., Tureček Aleš, Mgr. (omluven od
bodu č. 1 do bodu č.5 vč.)

Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné.
Zasedání zahájil starosta Milan Buček v 16.03 hodin, přivítal veřejnost.

Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Radek Hlaváč.
Zápis provede Ing. Ivana Krejčová.

Ověřovatelé: Zápis podepisuje starosta, místostarosta a dva ověřovatelé ze zastupitelstva.
Jako ověřovatele navrhl starosta pana Radoslava Skálu a pana Rostislava Štorka. Protože oba
zastupitelé s návrhem souhlasili, nechal starosta o návrhu hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu pana Radoslava Skálu a pana
Rostislava Štorka.

Hlasování:

Pro:     9       Proti:      0       Zdrželo se:       0       Nepřítomno:        6
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/164

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města
obdrželi jeho kopii, zápis je uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu
Ivančice (dále MěÚ). Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. V případě, že jednání
zastupitelstva bude trvat déle jak dvě hodiny, bude zařazena desetiminutová přestávka.

Starosta navrhl rozšířit program jednání zastupitelstva o dva nové body. Jako bod č. 23 zařadit
bod – Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Ivančice z vlastnictví ČR – Státního
pozemkového úřadu, a jako bod č. 24 – Mimořádný členský příspěvek obce Mikroregionu
Ivančicko na financování opravy spár na cyklostezce Oslavany-Ivančice. Bod Informace a
různé by byl zařazen jako bod č. 25. Poté se zeptal zastupitelů, zda mají nějaké připomínky
k návrhu programu jednání. Přihlásil se pan Skála a navrhl, aby bod č. 22 Návrh rozpočtu
2022 byl přednostně projednán za bodem č. 5. Protože žádné další připomínky nebyly, nechal
hlasovat o návrhu rozšířeného programu jednání zastupitelstva a o změně pořadí projednávání
bodu č. 22:
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Návrh rozšířeného programu jednání:
1. Kontrola úkolů
2. Zpráva o činnosti rady
3. Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města Ivančice
4. Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ivančice – vypouští se
5. Připomínky občanů (20 minut)
22. Návrh rozpočtu 2022
6. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového

hospodářství
7. Volba přísedících Okresního soudu Brno – venkov na funkční období 2022 – 2026
8. Souhlas se vznikem dohody o provedení práce na rok 2022
9. Poskytnutí veřejné finanční podpory a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
10. Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti cyklistiky v rámci Brněnské

metropolitní oblasti
11. Změna zřizovací listiny Školní jídelna Ivančice, p.o. – aktualizované úplné znění
12. Změna zřizovací listiny Technické služby města Ivančice, p.o.- aktualizované úplné

znění
13. Smlouvy o zajištění výkonu a financování pečovatelské služby
14. Darovací smlouva – obec Moravské Bránice
15. Dodatek č. 10 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JmK
16. Vyjádření města Ivančice k návrhu KTS EKOLOGIE s.r.o.
17. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 678/3, 678/4, 678/6 a pozemků p. č. 621/5, 621/8,

vše v k. ú. Řeznovice
18. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1835/334 v k. ú. Budkovice
19. Kupní smlouva – prodej části pozemku p. č. 1158/96 v k. ú. Němčice u Ivančic
20. Kupní smlouva – prodej části pozemku p. č. 408/2 v k. ú. Alexovice
21. Rozpočtové opatření č. 16
23. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Ivančice z vlastnictví ČR – Státního

pozemkového úřadu
24. Mimořádný členský příspěvek obce Mikroregionu Ivančicko na financování opravy

spár na cyklostezce Oslavany-Ivančice
25. Informace a různé

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje upravený rozšířený program jednání.

Hlasování:
Pro:    9     Proti:      0      se:     0    Nepřítomno:         6

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/165

1.
Kontrola úkolů

Tajemnice MěÚ, JUDr. Růžena Chládková uváděla jmenovité úkoly, které vyplynuly (kromě
běžných úkolů) z přijatých usnesení předešlých jednání zastupitelstev:

 Směna pozemků v k. ú. Kounické Předměstí, kde pan starosta s ředitelem
příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice měli provést šetření na místě samém,
které se mělo týkat zejména odstranění oplocení, brány atd. Starosta uvedl, že se na
místě byl podívat společně s ředitelem PO Městské lesy Ivančice. Pokud se v lokalitě
nachází cesta, měla by být oddělena geometrickým plánem. Jednání s žadatelkou, kde
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by  se mělo říct, o co má zájem; z toho vyplynulo, že je zbytečné zabývat se
odstraněním oplocení, dokud nebude situace vyjasněná. – schůzka dosud
neproběhla, úkol trvá.

 Záměr prodeje části pozemku p. č. 3080/50 v k. ú. Ivančice. Zde se objevila
informace, že zájemců o koupi pozemku je více než jeden. Další informací bylo, že je
vypracovaná zástavbová studie, a proto byl tento bod odložen s tím, že je v této
záležitosti pověřena rada, aby jednala dál. Vedení města projednávalo situaci s oběma
zájemci. Místostarosta Sojka řekl, že by bylo vhodné, aby se situace vyřešila již
v rámci schvalování záměru prodeje pozemků a aby nedocházelo k tomu, že se vše
bude řešit samostatně s každým zájemcem zvlášť. Na příští zasedání zastupitelstva
bude zařazen bod „záměr prodeje pozemků v lokalitě Černá Pole“. Starosta řekl, že
kolem této lokality by měla proběhnout pracovní schůzka zastupitelů v měsíci lednu
nebo únoru 2022, a měla by se řešit otázka, zda má město zájem na zastavění této
lokality, a to i přesto, že je v územním plánu určena jako návrhová plocha k bydlení.

 Cenová nabídka firmy itself s.r.o. na rozšíření kamerového systému (pro odpadní
dvůr). Ing. Valentová zastupitelům cenovou nabídku rozeslala – úkol splněn.

 Doplnění obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství. Bod je zařazen do programu – úkol splněn.

 Prověření možnosti vybudování chodníčku – k tomuto bodu řekla vedoucí odboru
správy a údržby majetku a investičního Městského úřadu Ivančice (dále jen MěÚ) Ing.
Valentová, že pracovní schůzka s panem B proběhla hned následující den po minulém
zasedání zastupitelstva. Byl navržen možný plán trasy, ale protože to vede kolem
krajské komunikace, bude třeba zpracovat projektovou dokumentaci, ke které bude
nutné vyjádření dotčených orgánů. Místostarosta p. Sojka požádal o zpracování
nákresu.   Ing. Valentová odpověděla, že chodník by měl vést v zeleném pásu. Pan
Sojka požádal, aby Ing. Janíček vypracoval situační návrh a ten rozeslal všem
zastupitelům – úkol trvá.

2.
Zpráva o činnosti rady

Starosta informoval zastupitele, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem
5krát a projednala 118 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu
tajemnice MěÚ; výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém období
nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Rada se zabývala běžnou
agendou.

3.
Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města Ivančice

Předsedkyně finančního výboru (dále jen FV) paní Růžena Horáková řekla, že FV se sešel
dne 24. 11. 2021. Členové FV projednali návrh rozpočtu na rok 2022 a doporučili ho
zastupitelstvu ke schválení. Stejně tak doporučil FV ke schválení i rozpočtové opatření č. 16.

4.
Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ivančice

 Vypouští se.
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5.
Připomínky občanů

Pan K poukázal na povinnost nošení respirátorů.

Další příspěvek do diskuse měl pan R, Zeptal se, kdo zadává studie, případně kdo vybírá
realizátory těchto studií a dalších strategických dokumentů. Řekl, že se seznámil se zápisem,
ve kterém bylo uvedeno, že město zadává zpracování nové studie rozvoje města. Poukázal na
to, zda minulá studie – strategický plán rozvoje města – byla zpracována nekvalitně. Nyní
město znovu zadalo zpracování takové studie v hodnotě 150 tis. Kč a zpracovatelem zadání
bude pražská firma. Proč se podobnou otázkou nezabývá komise pro rozvoj města, která je
zřízená. Položil otázku, zda zastupitelé sami nemají žádný nápad, kterým směrem město
směřovat tak, jak je tomu například v Oslavanech. Znovu se zeptal, zda je vhodné a nutné
investovat do nějakých studií. Než starosta předal slovo panu Sojkovi, řekl, že sám není
zastáncem studií, nicméně ke získání různých dotací je vypracování studií potřeba. Dále řekl,
že jak Oslavany, tak Ivančice jsou města, která se rozvíjejí, funguje i spolupráce mezi oběma
městy. Pravdou je, že Oslavany mají zrekonstruovaný zámek, mají biotop, kdo chce, může si
po cyklostezce do Oslavan zajet. Krásné věci jsou ale i v Ivančicích. Místostarosta Sojka
doplnil, že se nejedná o studii, nýbrž o strategický plán. Jedná se o základní rozvojový
dokument města podobně jako územní plán a město ho musí mít zpracovaný. Jedná se o
dokument, jehož vypracování se zakládá na získávání dat v analytické části. K tomu slouží
různá dotazníková šetření, ankety a další. Zájem občanů účastnit se těchto šetření je velmi
malý. Jak dále místostarosta Sojka řekl, rozhodně to není o tom, co si přeje patnáct
zastupitelů, ale výstupem by měla být přání a požadavky občanů, které určí, jakým směrem
mají Ivančice jít. Z toho důvodu budou probíhat různé ankety jak na webových stránkách
města elektronicky, tak i v rámci dotazníkových šetření v listinné podobě, v mobilních
aplikacích apod.  Pan R řekl, že neměl v úmyslu zastupitele napadat, spíš poukázat na to, jak
se dá v rozvoji postupovat. Řekl, že Oslavany mají architektku, která určuje směr rozvoje
města. V případě Ivančic jsou akce, které se řeší velmi dlouho, ať se jedná o okružní
křižovatku, nebo rekonstrukci Besedního domu apod. Tyto akce se řeší stále dokola, ale jejich
dokončení je v nedohlednu. Pan R vysvětlil, že nechtěl nikoho urazit. Pan starosta odpověděl,
že si váží lidí, kteří se nebojí na zasedání zastupitelstva říci svůj názor. K názoru pana R řekl,
že se některé věci opravdu řeší dlouhodobě jako třeba park pod Rénou. Řekl, že 13. prosince
vyšel celorepublikový dotazník, ve kterém městě se jak žije, a město Ivančice se umístilo na
14. místě. K otázce architektky, která v Oslavanech působí, starosta řekl, že jejích služeb
využívá i město Ivančice, jako příklad uvedl zahradu Panowských. Co se týče okružní
křižovatky, měla by se začít budovat na začátku roku 2022. Tomu bude předcházet stěhování
buněk, bourání dvou domů. K Besednímu domu starosta řekl, že v přízemí jsou již položené
podlahy, opravené jsou rozvody vody a plynu, je nová střecha. Dále řekl, že se může zdát, že
se akce dělají nahodile, avšak město se snaží využít dotace v případě, že jsou vypsány výzvy.
Všechny investiční akce, které město realizuje, jsou však dělány pro občany a ve prospěch
města.
Pan K se zeptal, zda byla schválena výstavba parkovacího domu. Starosta odpověděl, že
výstavba byla schválena a v roce 2022 se začne stavět stejně jako okružní křižovatka. Pan K
dále řekl, že město vynaloží cca 37 mil. Kč pro občany, kteří nejsou z Ivančic, ale jsou např.
z Budkovic přitom na sídlišti nemají lidé kde parkovat. Starosta odpověděl, že i občané
z Budkovic jsou ivančičtí občané, stejně jako obyvatelé dalších místních částí. Parkovací dům
se staví proto, aby bylo v centru města více prostoru k parkování. Parkovací dům bude
součástí přestupního terminálu. To umožňuje čerpání dotace ve výši 25 mil. Kč. Bude se
jednat o propojení vlakového a autobusového nádraží. Nejedná se o stavbu pro cizí, ale pro
občany města Ivančice. V souvislosti s rekonstrukcí křižovatky U Tří kohoutů by se mělo
autobusové nádraží přesunout k nádraží vlakovému. Na současném autobusovém nádraží by
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autobusy pouze zastavovaly. Mělo by dojít i k úpravě chodníku v blízkosti křižovatky U Tří
kohoutů.  Na vybudování okružní křižovatky má město Ivančice vyčleněné prostředky a
počítá se i s příspěvkem od kraje. Během této výstavby dojde ke značnému omezení dopravy,
která je v době špiček již tak dost složitá. Pan K se zeptal, zda se uvažuje s rozšířením
parkování na sídlišti. Starosta odpověděl, že město obdrželo nabídku tzv. parkovacích věží,
kde se auta parkují prostřednictvím výtahu. Řešení parkování je velmi choulostivá otázka,
protože aut neustále přibývá.
Pan K se zeptal pana Obršlíka, zda je pravdou, že v případě, že budou chtít děti hrát házenou,
tak musí být naočkované. Pan Obršlík odpověděl, že o ničem takovém neví. Starosta
odpověděl, že ve všichni musí řídit platnou legislativou pro Českou republiku. V případě
turnajů se děti testují a dělá se všechno proto, aby se mohlo ve sportovních aktivitách
pokračovat. Pan Obršlík k otázce očkování uřekl, že děti musí být buď očkované nebo musí
mít PCR test, který je pro děti zdarma.

Následně jako další byl zařazen bod č. 22.

22.
Návrh rozpočtu 2022

Starosta předal slovo Ing. Ladislavu Peškovi, vedoucímu odboru plánovacího a finančního.
Ten v úvodu řekl, že rozpočet byl řádně vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů před
konáním veřejného zasedání zastupitelstva. K rozpočtu se vyjadřoval finanční výbor a
projednával se na pracovní schůzce zastupitelů.
Rozpočet byl navržen podobně jako každý rok – v kapitole příjmy se jednalo o příjmy
daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Předpokládaná částka na straně příjmové se
pro rok 2022 očekává ve výši 248 433 700,- Kč.
Výdajová část rozpočtu je tvořena jednotlivými oddíly. Celková výše při součtu jednotlivých
oddílů je 284 506 300,- Kč. Dále se schvaluje Tř. 8 – Financování, kde jsou začleněny
například úvěry a tato částka je 36 072 600,- Kč. K tomu, aby byl rozpočet vyrovnaný,
muselo město zapojit 48 120 100,- Kč z letošního roku. Jak dále řekl, protože se blíží konec
roku, je tato částka reálná. Je možné, že bude ještě vyšší, což by se řešilo rozpočtovým
opatřením na následujícím zasedání zastupitelstva. Bylo by možné zapojit další investiční
akce, které se nacházejí v zásobníku.

Investice město pro rok 2022 plánuje ve výši 104 571 700,- Kč. Tato částka je rozdělena mezi
jednotlivé investiční akce, které jsou pro rok 2022 naplánovány. Jednotlivé položky investic
zastupitelé obdrželi v materiálech. Tam se také zastupitelé mj. dočetli, že v roce 2020
přesáhly investice výši 100 mil. Kč, a to díky velkým akcím.
Navrhovaná částka na investice je odvislá od toho, že městu na účtu z roku 2021 zůstane
částka 48,12 mil. Kč a že i nadále se budou daňové příjmy naplňovat dle plánovaných
předpokladů.
V roce 2022 a 2023 ještě město splácí významné splátky firmě IDPS a Colas za dešťovou
kanalizaci a místní komunikace ve výši cca 19,3 mil. Kč, upřesňuje se ještě spoluúčast města
na spolufinancování lůžek v DZR (cca 800,0 tis. Kč) a splátky tří úvěrů ve výši cca 13,6 mil.
Kč.

Město Ivančice
Rok 2021, Tisíce

ORJ Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-12) Úč 2018 (1-12) Úč 2019 (1-12) Úč 2020 (1-12) Úč 2021 (1-11)

Výdaje 101 - Tab.OSÚMI
(ORJ 101) - jednorázové
akce, nepravidelné

7 293,391 15 902,888 10 382,453 2 763,957 8 771,859 18 767,791
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Výdaje 555 - Tabulka
OSÚMI (ORJ 555) - akce
jednorázové, neopakující se

54 017,870 46 273,197 67 364,350 86 697,769 100 948,473 47 815,858

CELKEM 61 311,261 62 176,085 77 746,804 89 461,726 109 720,332 66 583,650

Závěrem Ing. Peška doporučil, pokud nebudou žádné zásadní návrhy na úpravy, rozpočet
schválit v předložené podobě a případné úpravy řešit v novém roce rozpočtovým opatřením,
neboť byť i malý zásah do předloženého materiálu by znamenal poměrně zásadní úpravu na
mnoha místech rozpočtu.

Návrh rozpočtu 2022 byl projednán ve finančním výboru a také na pracovní schůzce
zastupitelů.

Starosta zopakoval, že k projednávanému rozpočtu byla svolána pracovní schůzka zastupitelů.
Celý rozpočet byl vyvěšen a zastupitelé měli 15 dní na to, aby se k rozpočtu vyjádřili. Jak
starosta dále řekl, město by se mělo zaměřit na zvýšení příjmové stránky, a to především
prostředků plynoucích z různých pronájmů. Složitá byla i jednání s řediteli jednotlivých
příspěvkových organizací. Rovněž řekl, že by měla být vyšší i částka na investice.
Místostarosta Sojka požádal, aby byla promítnuta tabulka návrhu investic, aby bylo vidět, jak
byly jednotlivé položky zafinancované. Většina prostředků z rozpočtu města jde na
financování jeho provozu. Zvýšení se projevilo i v návrzích příspěvkových organizací, kde
především v případě Technických služeb města Ivančice je to zapříčiněno rozšířením činnosti
o svoz komunálního odpadu. Následně místostarosta otevřel diskusi.
Přihlásil se pan Skála a řekl, že se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit pracovní schůzky.
První položka, na kterou se zeptal, byla nová odběrná místa EG.D ve výši 2 mil. Kč.
Místostarosta Sojka odpověděl, že se jedná o finanční prostředky, které budou vynaloženy na
to, že EG.D bude rušit nadzemní vedení a vše se bude ukládat do země. Na spoustě sloupů má
město umístěno veřejné osvětlení. Proto bude muset přistoupit k tomu, že veřejné osvětlení
vč. vedení bude umístěno na sloupech města. Pan Skála požádal, aby tedy položky byly
pojmenovávány názvy, které jasně řeknou, co se bude pod příslušnou položkou realizovat.
Další položka, na kterou se pan Skála zeptal bylo 5 mil. Kč vyčleněných na odpadní dvůr.
Místostarosta Sojka odpověděl, že si není vědom toho, že by město vyčlenilo na odpadní dvůr
tuto částku. Zeptal se pana Skály, zda se nejedná o požadavek příspěvkové organizace, která
tuto částku zpočátku požadovala, ale ze strany města to nebylo akceptováno. Další dotaz pana
Skály se týkal akce „Mokřad Alexovice“ také ve výši 5 mil. Kč. Ing. Sládek odpověděl, že i
toto bylo v původním konceptu návrhu, ale v předloženém projednávaném návrhu rozpočtu
tato akce není. Místostarosta Sojka řekl, že město do rozpočtu zařadilo pouze akce, ke kterým
se vztahují smlouvy. Jednalo se především o akce Řeznovice, Budkovice, Hrubšice, dále
rekonstrukce ulice Hřbitovní, kde proběhla rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Všechny
vyjmenované akce byly ve větším objemu finančních prostředků. Zbývající akce jsou
v objemu statisíců korun. Další větší položkou je úprava vnitrobloku ZŠ TGM, kde je potřeba
řešit odvod dešťových vod, neboť během prázdnin do školy opakovaně zatékalo. Další větší
částku je 2,3 mil Kč určených na novou expozici A. Muchy. Větší položkou ve výši 600 tis.
Kč je koupě auta pro pečovatelskou službu; zde se bude žádat o dotaci, je však nutné nákup
předfinancovat. 750 tis. je určeno na restaurátorské práce na objektu lékárny. Starosta požádal
zastupitele, aby své dotazy směřovali s předstihem na dobu před konáním zastupitelstva, aby
bylo možné se na tyto dotazy připravit. Pan Skála tedy požádal o informaci, jaké investice
obsahuje tabulka, jejíž celková hodnota je cca 104 mil. Kč. Místostarosta Sojka nechal
promítnout tabulku navržených investic s tím, že některé akce, které jsou v ní uvedeny,
přecházejí z roku 2021. Objem těchto akcí je cca 36 mil. Kč. V této částce je obsaženo např.
3,5 mil. Kč za Besední dům, 6,2 mil. Kč je na okružní křižovatku U Tří kohoutů, 1,5 mil. Kč
přeložka sítí U Tří kohoutů atd. Místostarosta Sojka prošel postupně celou tabulku tak, jak
byla v rámci návrhu rozpočtu zveřejněna. Pan Skála řekl, že ho překvapuje, proč se v návrhu
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rozpočtu nejsou vyčleněny žádné prostředky na pokračování rekonstrukce Besedního domu.
Zeptal se, zda se s dalšími opravami Besedního domu již nepočítá. Podle jeho názoru se jedná
o chybu, protože dojde k situaci, kdy sice bude opravena bývalá „dvojka“ a „trojka“ a bude
opraveno schodiště do druhého nadzemního podlaží, ale sál, který město Ivančice tolik
potřebuje, v návrhu rozpočtu není a ani se s žádnými prostředky na jeho opravu neuvažuje.
K památníku Alfonse Muchy pan Skála řekl, že vyčleněné prostředky jsou velice nízké. Do
investic se rozpouští 100 mil. Kč, město se snaží uspokojit co nejvíce žadatelů, což je
zdůvodnění nižších částek jednotlivých akcí. Jak pan Skála dále řekl, může tato skutečnost
souviset s nadcházejícími komunálními volbami. S akcemi, které by představovaly vyšší
objem financí, se však v rozpočtu nepočítá. Navrhl, aby určitá částka z prostředků určených
na investice byla převedena do investičního fondu a ten, aby byl určen na velké akce, které
město čekají a které by se měly realizovat. Starosta zareagoval na poznámku pana Skály,
týkající se nadcházejících voleb a řekl, že je mu jedno, zda je před volbami nebo po nich. Na
tvorbě rozpočtu se mohli podílet všichni zastupitelé. Jak dále řekl, na Besední dům je
vyčleněno 300 tis. Kč na restaurátorské práce. S panem Skálou souhlasil v tom směru, že by
objem prostředků měl být vyšší. Zopakoval, že lidé, kteří se chtějí na tvorbě rozpočtu
konstruktivně podílet, mohou vždy na radnici přijít. Místostarosta Sojka řekl, že v sále
Besedního domu budou provedeny podlahy, do původního stavu budou uvedeny všechny
dřevěné prvky od dveří přes zárubně, šatna apod. Jediné, na co se nebude sahat, jsou výmalby,
protože bez restaurátorského záměru to není možné. Díky tomu, že Besední dům je těsně před
zápisem jako památkově chráněná budova, není možné do toho zasahovat. Jakmile bude
restaurátorský záměr zpracovaný a bude se jednat o památkově chráněnou budovu, bude
možné požádat o dotace na rekonstrukci sálu. To, že město potřebuje sál, je všem jasné
a snahou určitě bude, aby tento sál bylo možné využívat co nejdříve. Na výstavy a podobné
akce ho bude možné využívat již na začátku roku, kdy bude předán. To, co nebude hotové,
je pouze výmalba. Výhodou Besední domu bude i to, že se jednotlivé místnosti dají vytápět
zvlášť. Starosta řekl, že na městu bude, aby našlo vhodného provozovatele a Besední dům,
aby tak ožil. Zájem všech je, aby tato budova opět sloužila občanům města. Pan Skála se
znovu vrátil k otázce Besedního domu a řekl, že za 7 let již mohl být restaurátorský záměr
zpracovaný a mělo by se pokračovat dál. Opravit dřevěné prvky a pak následně dělat
restaurátorské práce není podle jeho názoru ten nejlepší postup. Znovu zopakoval, že město ze
všeho nejvíce potřebuje sál. V dnešní době není možné pořádat plesy a další společenské
akce. Jestliže se nepočítá s finančními prostředky, které by bylo možné tam investovat, tak se
problém pouze oddaluje. Starosta odpověděl, že v Ivančicích sál prostě není. Pokud
zastupitelé rozhodnou o tom, že se vybuduje nový moderní sál, může se na tom začít
pracovat.
Další se do diskuse přihlásil Ing. B. Řekl, že Besední dům by měl mít prioritu a další drobné
akce by se měly přesunout do pozadí. Ing. B se vrátil a akci „Parkovací dům“ a částce 37 mil
Kč, kterou má být celá akce předfinancovaná. K tomu řekl místostarosta Sojka, že město má
již smlouvu na dotaci, avšak tato dotace může být vyúčtována až ex-post, což znamená, že se
prostředky do rozpočtu města vrátí až po vybudování parkovacího domu. Ing. B se zeptal, zda
z částky 37 mil. Kč není možné nějakou část využít dříve. Starosta odpověděl, že to bude
možné, až když budou prostředky z dotace městu poskytnuty. Jak dále Ing. B řekl, investiční
akce se dělají nesystematicky. Před dvěma lety se řešila otázka čerpání finančních prostředků
z norských fondů na rekonstrukci synagogy. V současnosti o rekonstrukci synagogy nikdo
nemluví. Nová expozice A. Muchy by měla stát 76 mil. Kč. Pokud se nepodaří získat dotace,
nemá cenu takovou akci vůbec začínat. Podobně není vyřešena otázka rekonstrukce letkovské
návsi. Závěrem Ing. B zastupitelům doporučil, aby se zaměřili především na možnosti získání
dotačních titulů. Jako příklad uvedl investiční záměry města Moravský Krumlov, kde téměř
každá velká akce je podpořena dotačním titulem. Doporučil, aby si město najalo firmu, která
je schopná dotační tituly sledovat a získat je tak, aby je město mohlo využít. Dále Ing. B
porovnával některé položky z rozpočtu minulých let. Například co se týče daně z nemovitostí
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– v roce 2019 byl příjem pro město 7,947 mil. Kč, v roce 2021 to bylo již 20,171 mil. Kč.
Rozdíl 12 mil. Kč se mohlo investovat do Besedního domu a ten mohl být pomalu opravený.
Další položkou, kterou Ing. B okomentoval, byly příjmy z prodeje pozemků. V roce 2019 to
bylo 476 tis. Kč, v roce 2021 to byla částka 14,616 mil. Kč. Ing. B se zeptal, zda v návrhu
rozpočtu na rok 2022 jsou nějaké příjmy z prodeje pozemků. K neinvestičním příspěvkům pro
příspěvkové organizace Ing. B řekl, že v roce 2019 byl rozpočet 40,841 mil. Kč, v roce 2022
to je 56,318 mil. Kč, nárůst je 16 mil. Kč. K rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní a
informační centrum Ivančice (dále jen KIC) řekl, že v roce 2016 byl příspěvek města 3,800
mil Kč a v roce 2021 už 5,375 mil. Kč. Položil řečnickou otázku, co dělal KIC za další akce
oproti roku 2016. Na vystoupení Ing. B reagoval starosta. K poznámce, která se týkala využití
dotací řekl, že si nemyslí, že by město Ivančice využívalo málo dotací. Pokud je někde
možnost získání dotace, město se zapojí, jako například v případě parkovacího domu. Další
dotace se využila například na opravu rybníku v Řeznovicích také byla využita dotace 1,5 mil
na opravu chodníků v Řeznovicích, Co se týče financí, poukázal na to, co město investovalo
do opravy místních komunikací v místních částech Řeznovice, Hrubšice a Budkovice
v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace.  Jakmile je vyhlášen nějaký dotační titul, který by
město mohlo využít, tak se posunou akce tak, aby k využití dotačních prostředků mohlo dojít.
Starosta řekl, že není velkým příznivcem dotací, i když v případě města je to jinak. Dále řekl,
že všechny prostředky, které město získalo zvýšením daně z nemovitosti, byly využity
k rozvoji města. V současné době se město snaží získat dotaci na veřejné osvětlení, a to
především kvůli prudkému nárůstu cen elektřiny. Jak starosta řekl, rozhodně si nemyslí, že by
prostředky byly využity špatně. Pokud zastupitelé budou cítit, že je třeba zrušit například
KIC, nechť rozhodnou o tom, že ho zruší, podobně mohou postupovat třeba v případě
televizního studia. Všechny tyto kroky jsou na zvážení a rozhodnutí zastupitelů města
zvolených občany města. K opravě střechy kina starosta řekl, že se jedná o jediný sál, kde
mohou probíhat kulturní vystoupení. Pravdou je, že je hodně věcí, co by se mělo dělat, a s tím
je spojené i velké množství názorů. Místostarosta řekl, že pro něj je zásadní vybudování
infrastruktury ve městě, a to se v současné době podařilo. Co se týče prodeje pozemků, tak
ano, příjem je cca 14 mil. Kč, avšak v té částce je vzájemný nákup a prodej pozemků za 10
mil. Kč. Tato transakce se uskutečnila proto, že se město snažilo scelit pozemky, které by
bylo možné využít pro průmyslovou zónu. Pravdou je, že pokud by město potřebovalo
finanční prostředky, má pozemky v Němčicích určené pro výstavbu, které by mohlo prodat.
K dotacím místostarosta Sojka uvedl, že město čerpalo dotaci 19 mil. na rekonstrukci základní
školy v Řeznovicích, 5 mil. Kč na komunikace, nyní se žádalo o dotaci na chodníky. Ani
místostarosta si nemyslí, že by se čerpalo málo dotačních titulů. Problémem je, že končí
dotační období, v současné době je výzev velice málo a tento trend bude pokračovat i v roce
2022, neboť dochází pouze k dočerpávání zbytku dotačních prostředků. V dalším dotačním
období bude možné prostředky čerpat především na velkou infrastrukturu – dálnice, silnice I.
třídy, přestupní terminály apod. Pan Skála k dotacím řekl, že například ministerstvo pro
místní rozvoj (MMR) dotace na místní komunikace poskytuje, a to do výše 70 % uznatelných
nákladů. Na veřejná prostranství by měly být dotace z IROPu, tady by se naskýtala šance
využití pro náves Letkovice. MMR poskytuje dotaci do výše 20 mil. Kč na rekonstrukci
společenských sálů. Navrhl, aby se město o získání dotačních titulů pokusilo, například
v případě rekonstrukce sálu Besedního domu.

Závěrem pan Skála řekl, že předloží návrh na usnesení, který bude protinávrhem k usnesení,
uvedenému v materiálech. Starosta řekl, že jestliže pan Skála objeví možnosti nějaké dotace
potom Ing. Valentová, jako manažer rozvoje města, si návrh jistě ráda vyslechne.
Místostarosta Sojka ještě doplnil, že od nového dotačního období již nebude možné čerpat
dotace z IROP a je to především kvůli aféře, která se stala na ROPu severovýchod. Veškeré
evropské peníze potečou přes ministerstva.
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Návrh na usnesení předložený panem Skálou

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s vytvořením investiční rezervy zastupitelstva města
Ivančice, do které bude převedeno 30 mil. Kč z uvažovaných prostředků na investice roku
2022 na významné akce v nejbližší budoucnosti (Besední dům, Památník A. Muchy, apod.)

Hlasování:
Pro:      1       Proti:       8     Zdrželo se:     1      Nepřítomno:      5

Usnesení nebylo přijato
Následně starosta přečetl původní návrh usnesení

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje předložený návrh rozpočtu města Ivančice na rok
2022. Jako závazné ukazatele stanovuje v příjmech celkovou výši rozpočtu za jednotlivé
Třídy a ve výdajích celkovou výši za jednotlivé Oddíly. U příspěvkových organizací je
závazným ukazatelem výše příspěvku. Kromě rezervy zastupitelstva rada města rozhoduje o
ostatních rezervách (rezervě rady (RR), na programové dotace (PD), provozní (RP) a
havarijní (RH).

Hlasování:
Pro:      9       Proti:      1      Zdrželo se:      0     Nepřítomno:    5

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/166

6.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, který byl
přijat v návaznosti na právní předpisy Evropské unie z tzv. balíčku oběhového hospodářství.
Nový zákon o odpadech obsahuje oproti předchozí právní úpravě hned několik významných
změn.

Obce mají nově povinnost určit místa pro oddělené soustřeďování recyklovatelných složek
komunálního odpadu (tzn. nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického
odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. 1. 2025 rovněž textilu). Obce jsou povinny zajistit, aby
odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu tvořily v letech 2025–2029 alespoň
60 %, v letech 2030–2034 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % z celkového množství
komunálních odpadů, kterých je v daném roce obec původcem. Bude třeba se zaměřit
zejména na důkladné vytřídění bioodpadů (přičemž bez důkladného třídění v této oblasti
nebude dle zákonodárce možné plnění cílů dosáhnout).

Obecně závazné vyhlášky obcí, jimiž byl dosud nastaven obecní systém nakládání
s komunálními odpady, které nebyly k 31.12.2020 v rozporu s tehdy platným zákonem
o odpadech, se nedostaly do rozporu se zákonem novým, proto se jimi mohlo fungování
obecního systému nakládání s odpady řídit i v roce 2021. Ministerstvo vnitra ve spolupráci
s MŽP však uvedlo, že bude vhodné všechny obecní vyhlášky během roku 2021 novému
zákonu přizpůsobit.
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Proto je Zastupitelstvu města Ivančice nyní předkládán návrh nové obecně závazné vyhlášky
města Ivančice č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která
zrušuje obecně závaznou vyhlášku obce č. 6/2016, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem, ze dne 19.12.2016.
Kromě nutných změn vyvolaných novým zákonem o odpadech, tato vyhláška aktualizuje
seznam míst pro ukládání tříděného odpadu a dále mění limit pro bezplatné předávání
stavebního a demoličního odpadu na odpadním dvoře fyzickými nepodnikajícími osobami
z množství do 0,5 m3, maximálně 300 kg, na číslo popisné nebo evidenční a měsíc na 350 kg
za rok a za jedno číslo popisné v případě rodinných domů, jedno číslo evidenční v případě
rekreačních objektů nebo jednu bytovou jednotku v případě bytových domů členěných na
bytové jednotky.
Fyzické nepodnikající osoby budou mít dále možnost od 1.1.2022 předat stavební a demoliční
odpad na sběrném dvoře nad výše uvedený limit za úplatu.
Rada města Ivančice dne 01.12.2021 usnesením č. RM/2021/32/846 doporučila navrhovanou
obecně závaznou vyhlášku schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice vydává 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:     10    Proti:       0    Zdrželo se:     0    Nepřítomno:         5

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/167

7.
Volba přísedících Okresního soudu Brno – venkov

na funkční období 2022 – 2026

Mgr. Michaela Cvrkalová, vedoucí oddělení právního (OP), k bodu zpracovala informaci, že
na město Ivančice se obrátila předsedkyně Okresního soudu Brno – venkov (dále jen „OS
Brno – venkov“) JUDr. Ivana Losová s žádostí o projednání návrhu na zvolení kandidátů do
funkce přísedících OS Brno – venkov na dobu čtyř let (období let 2022–2026) z řad
stávajících přísedících. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších
předpisů, ve svém § 64 až 66 upravuje volbu přísedících okresních soudů.
Kandidáti splňují předpoklady pro výkon funkce přísedících okresního soudu a souhlasí se
svým zvolením. (Veškeré podklady k navrženým kandidátům jsou uloženy na OP)
Předsedkyně OS Brno – venkov v souladu s ustanovením § 64 odst. 3 zák. č. 6/2002 Sb.,
o soudech a soudcích, zvolení kandidátů doporučila.
Rada města Ivančice dne 01.12.2021 usnesením č. RM/2021/32/847 doporučila navrhované
kandidáty do funkce přísedící/ho zvolit.

  Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
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(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, na dobu 4 let (období let
2022–2026) do funkce přísedící/ho Okresního soudu Brno – venkov kandidáty z řad
stávajících přísedících:

1. paní JH, bydliště 664 91 Ivančice,
2. pana JK, bydliště 664 91 Ivančice,
3. paní ZM, bydliště 664 91 Ivančice,
4. paní NH, bydliště 664 91 Ivančice.

Hlasování:
Pro:     10    Proti:      0    Zdrželo se:     0    Nepřítomno:     5

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/168

8.
Souhlas se vznikem dohody o provedení práce na rok 2022

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění stanoví zastupitelstvu obce v § 84 odst.2)
písm. p) pravomoc – vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a
členem zastupitelstva obce.
Proto se zastupitelstvu předkládá návrh k udělení souhlasu k uzavření dohody o provedení
práce s členkou zastupitelstva paní Růženou Horákovou s předmětem činnosti " hudební
doprovod při slavnostních obřadech organizovaných MěÚ Ivančice".

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí se vznikem dohody o provedení práce mezi městem
Ivančice a členkou zastupitelstva paní Růženou Horákovou – hudební doprovod při
slavnostních obřadech organizovaných MěÚ Ivančice.

Hlasování:
Pro:    10     Proti:      0     Zdrželo se:     0     Nepřítomno:      5

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/169

9.
Poskytnutí veřejné finanční podpory a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí

dotace

Starosta p. Buček předložil zastupitelům žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory
a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, které svou výší spadají do pravomoci
zastupitelstva.

Ing. B se zeptal, proč město neposkytuje dotaci ZUŠ Ivančice, která každoročně dotaci
obdržela. Starosta odpověděl, že si organizace dosud nepožádala. Jestliže si organizace
požádá, bude jí dotace poskytnuta.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje výši dotace a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle přiložené tabulky z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2022.

Číslo
smlouvy

Žadatel Účel Částka

1/2022 PhDr. Věra Jelínková, správce
židovského hřbitova

Údržba židovského hřbitova, opravy hrobů,
stavební práce na opravách rozpadajících se
vyzdívek, kamenické a kovářské práce

80 000,00

2/2022 Házenkářský klub Ivančice Na činnost, zejména na nájem v městské
sportovní hale, dopravu na mistrovská utkání,
nákup sportovního materiálu

400 000,00

3/2022 FC Ivančice Na činnost, zejména na úhradu energií,
pronájem sportovišť, dopravu, platbu
rozhodčím a nákup sportovních potřeb

500 000,00

4/2022 Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace

Na zajištění volnočasových aktivit dětí
mládeže a dospělých.

70 000,00

Hlasování:
Pro:     10     Proti:     0     Zdrželo  se:    0     Nepřítomno:       5

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/170

10.
Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti cyklistiky v rámci

Brněnské metropolitní oblasti

Starosta předal slovo místostarostovi Sojkovi. Zastupitelstvu byl předložen návrh Memoranda
o vzájemné spolupráci v oblasti cyklistiky v rámci Brněnské metropolitní oblasti, které
Jihomoravský kraj uzavře s městem Kuřim, Mikroregionem Ivančicko, Dobrovolným
svazkem obcí Šlapanicko a městem Tišnov.
Návrh textu memoranda se předkládá k vyjádření, zda s ním zastupitelstvo souhlasí nebo má
k navrhovaným materiálům nějaké připomínky, podněty, návrhy na úpravy.
Konkrétně v případě Mikroregionu Ivančicko, potažmo i města Ivančice, jde o projekt
cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice; na základě tohoto memoranda od příštího roku bude
otevřená cesta k čerpání dotací na dokončení projektové přípravy (dokumentace pro stavební
povolení a provedení stavby) ve výši 1 mil. Kč.
V Mikroregionu Ivančicko bude muset uvedené memorandum schválit valná hromada.
Rada města Ivančice na své 31. schůzi doporučila vyjádřit souhlas s memorandem bez výhrad.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s návrhem textu Memoranda o vzájemné spolupráci
v oblasti cyklistiky v rámci Brněnské metropolitní oblasti, které má být uzavřeno mezi
Jihomoravským krajem, městem Kuřim, Mikroregionem Ivančicko, Dobrovolným svazkem
obcí Šlapanicko a městem Tišnov, a to bez výhrad.

Hlasování:
Pro:     10    Proti:      0      se:     0    Nepřítomno:         5
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/171

11.
Změna zřizovací listiny Školní jídelna Ivančice, p. o.

- aktualizované úplné znění

Školní jídelna Ivančice, příspěvková organizace, IČO: 70918775, se sídlem: Na Brněnce
545/1, 664 91 Ivančice (dále jen "ŠJ") má faktické sídlo v budově č. e. 1382 v k. ú. Ivančice,
neboť adresa sídla Na Brněnce 545/1, 664 91 Ivančice – je sídlo další příspěvkové organizace
města – Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1.
Na základě žádosti města Ivančice došlo u označení budovy č. e. 1382 k jejímu zrušení a nové
označení budovy je č. p. 1716 na adrese Lány 4, což bude nová adresa sídla ŠJ.
Souhlas města Ivančice jako vlastníka budovy č. p. 1716 na pozemku p. č. st. 1653 v k. ú.
a obci Ivančice s umístěním sídla Školní jídelna Ivančice, příspěvková organizace, IČO:
70918775, v této budově na adrese Lány 1716/4, 664 91 Ivančice je udělen usnesením
č. RM/2021/32/854.
Z důvodu změny sídla ŠJ, názvu (bude vypuštěn okres Brno-venkov) a aktualizace svěřeného
movitého majetku a dále nemovitého majetku ŠJ je nutné schválit ZM novou zřizovací listinu
– s účinností od 1. 1. 2022.
Změna zřizovací listiny – hlavní změny:
čl. II.: změna u názvu organizace – Školní jídelna Ivančice, příspěvková organizace, a sídla
organizace – Lány 1716/4, 664 91 Ivančice
čl. III.: vymezení hlavní účelu a předmětu činnosti – rozšíření a upřesnění činnosti týkající se
přípravy a výdeje obědů (svačin) a stravování žáků a studentů škol, zaměstnanců organizace
čl. VIII.: doplňková činnost – upřesnění u hostinské činnosti
V rámci příloh - č. 1 - svěřený movitý majetek – je aktualizován včetně rozlišení u
dlouhodobého na drobný, č. 2 - smlouvy o výpůjčce nemovitostí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje, změnu zřizovací listiny Školní jídelny Ivančice,
příspěvkové organizace, IČO 70918775 v aktualizovaném úplném znění, s účinností od
1.1.2022.

Hlasování:
Pro:     10    Proti:      0      se:     0    Nepřítomno:      5

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/172

12.
Změna zřizovací listiny Technické služby města Ivančice, p. o.

- aktualizované úplné znění

Ve zřizovací listině příspěvkové organizace města Ivančice – Technické služby města
Ivančice, IČO: 06880851, (dále jen "organizace") jsou provedeny následující změny:

čl. II. - sídlo: Padochovská 1717/17, 664 91 Ivančice – vyplývá z podmínky uvedené v kupní
smlouvě s Jihomoravským krajem ze dne 21.4.2021, jehož předmětem bylo nabytí 15
pozemků včetně 5 budov v bývalém areálu SŠDOS v k. ú. Ivančice (v blízkosti SVČ



14

Ivančice), kde je ve článku V. odst. 4 uvedeno, že město Ivančice jako kupující se
zavazuje zřídit v nemovité věci sídlo příspěvkové organizace – Technické služby
města Ivančice, IČO: 06880851 (dále jen „příspěvková organizace“). V případě
nezřízení sídla příspěvkové organizace v nemovité věci do 1 roku od právních účinků
provedení vkladu do katastru nemovitostí (do 21. 4. 2022) tato smlouva pozbývá
platnosti a strany jsou povinny si vrátit vzájemná plnění.

Jelikož budova na pozemku p. č. st. 831/12 byla bez čp/če, zapsaná v KN jako stavba pro
administrativu – budoucí sídlo organizace, bylo nutné požádat o přidělení č.p./č. or. u MěÚ
Ivančice, ORR - č.p. 1717, č. or. 17, ulice Padochovská.
Souhlas města Ivančice jako vlastníka budovy č. p. 1717 na pozemku p. č. st. 831/12 v k. ú.
a obci Ivančice s umístěním sídla Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace
v této budově na adrese Padochovská 1717/17, 664 91 Ivančice byl udělen usnesením
č. RM/2021/32/855.

čl. III. - hlavní účel a předmět činnosti – doplněno o přepravu odpadů (vyjma nebezpečných) -
zajištění přepravy/svozu nejen komunálního, ale i separovaného odpadu v rámci města
Ivančice od r. 2022.
čl. X. - závěrečná ustanovení - odst. 3 - jsou součástí zřizovací listiny přílohy č. 1 - č. 3
v aktuálním znění (bez doplnění nebo dodatků).
Ve čl. VIII. - doplňková činnost – živnost volná ad a) výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1-3 živnostenského zákona – nebude doplněna o další obor činnosti, neboť
v rámci oboru činnosti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) lze provádět přepravu
odpadů organizací i pro podnikatelské subjekty.

Aktualizované úplné znění zřizovací listiny organizace zcela ruší zřizovací listinu přijatou na
ZM dne 3. 6. 2019. Nová zřizovací listina organizace bude účinná ode dne 1. 1. 2022.

Pan Skála se zeptal, zda by se neměl objevit ve zřizovací listině i svoz komunálního odpadu.
Mgr. Hlaváč odpověděl, že to ve zřizovací listině je, a to v článku III jako přeprava odpadů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje změnu zřizovací listiny Technických služeb města
Ivančice, příspěvkové organizace, IČO 06880851 v aktualizovaném úplném znění, s účinností
od 1. 1. 2022.

Hlasování:
Pro:     10    Proti:      0      se:     0    Nepřítomno:         5

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/173

13.
Smlouvy o zajištění výkonu a financování pečovatelské služby

Na 5. veřejném zasedání ZM konaném dne 17.9.2018 byl schválen návrh na změnu
financování Pečovatelské služby města Ivančice – pečovatelská služba.
S ohledem na tuto skutečnost byl zaveden do praxe způsob spolufinancování pečovatelské
služby ze strany obcí v ORP Ivančice ode dne 1. 1. 2020 následovně:
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- dle počtu obyvatel obce (poskytovatele finančního příspěvku) a vypočtené částky na
1 osobu. Počet obyvatel je v souladu s počtem občanů přihlášených k trvalému pobytu
k datu 1. 1. 2021 ve správním obvodu ORP Ivančice.

- dle výkonnosti obce (poskytovatele finančního příspěvku) - počet odebraných
osobohodin v roce 2021 v jednotlivých městech/obcích.

Způsob výpočtu finančního příspěvku, tj. podílu spolufinancování, pro jednotlivé obce na rok
2022 je uveden v Příloze smluv.
ZM je předloženo schválení smluv o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování
sociální služby – pečovatelské služby z rozpočtu obcí/měst v ORP Ivančice:

a) dle počtu obyvatel s obcemi: Biskoupky, Čučice, D. Kounice, Hlína, Ketkovice,
Kupařovice, Mělčany, Mor. Bránice, Neslovice,
Němčičky, Nová Ves, Pravlov, Senorady, Trboušany,

b) dle výkonnosti pečovatelské služby (osobohodin) s městem Oslavany a obcí Nové
Bránice.

RM doporučuje schválit smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování
sociální služby – pečovatelské služby ve správním obvodu ORP Ivančice, usnesením
č. RM/2021/32/856.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
na spolufinancování sociální služby – pečovatelské služby ve správním obvodu ORP
Ivančice, a to z rozpočtu obcí a měst v ORP Ivančice, které jsou:

a) založeny na principu solidárním a vychází z počtu obyvatel obcí dle údajů zjištěných
k 1. 1. 2021, a to mezi městem Ivančice a obcemi: Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice,
Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Neslovice, Němčičky,
Nová Ves, Pravlov, Senorady, Trboušany,

b) založeny na činnosti pečovatelské služby a vychází z počtu osobohodin (činnosti), a to
mezi městem Ivančice a městem Oslavany a obcí Nové Bránice.

Hlasování:
Pro:     10    Proti:     0       se:      0   Nepřítomno:         5

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/174

14.
Darovací smlouva – obec Moravské Bránice

Na základě veřejnoprávní smlouvy mezi městem Ivančice a obcí Moravské Bránice je
zajišťován výkon některých úkonů prostřednictvím Městské policie Ivančice – měření
rychlosti projíždějících vozidel stacionárním radarem na silničních komunikacích
v intravilánu obce. Veškeré výnosy z uvedené činnosti (pokuty) náleží městu Ivančice.
Policie ČR – KŘ JmK, ÚO Brno-venkov, Dopravní inspektorát, ve svém stanovisku
k umístění stacionárního radaru uvedla, že po uplynutí 2 let od stanoviska je nutné zvýšit
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v obci, kde se provádí měření rychlosti
vozidel, a to stavebními úpravami dopravního prostoru.
Dle sdělení starosty obce Moravské Bránice chystá SÚS JMK zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci druhé etapy průtahu obcí na komunikaci č. II/152. Podél této
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komunikace bude obec projektovat chodník, který zde v současné době není. Chodník povede
i podél stacionárního radaru.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi obec Moravské Bránice požádala město
Ivančice o schválení finančního daru ve výši 250 000,- Kč formou darovací smlouvy na
financování zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Finanční prostředky
by obec Moravské Bránice použila na zpracování projektové dokumentace týkající se výše
uvedené akce.

RM doporučuje schválit darovací smlouvu mezi městem Ivančice jako dárcem a obcí
Moravské Bránice jako obdarovaným, usnesením č. RM/2021/31/817.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje darovací smlouvu mezi městem Ivančice jako dárcem
a obcí Moravské Bránice, IČO: 00488208, se sídlem: Moravské Bránice 325, 664 64 Dolní
Kounice jako obdarovaným, jejímž předmětem je peněžitá částka ve výši 250 000,- Kč na
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci druhé etapy průtahu obcí na komunikaci
č. II/152 - zvýšení bezpečnosti provozu. Darovací smlouva má návaznost na VPS uzavřenou
mezi smluvními stranami – období od 22.01.2020 do současnosti. Hrazeno bude z provozní
rezervy.

Hlasování:
Pro:    10     Proti:      0      se:     0    Nepřítomno:       5

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/175

15.
Dodatek č. 10 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JmK

Starosta úvodem řekl, město obdrželo rozhodnutí o zvýšení částky na integrovaný dopravní
systém, se kterým nemůže naprosto nic dělat. V případě společnosti KORDIS JMK se jedná
o stoprocentní navýšení částky na provozování integrovaného dopravního systému. Pro město
Ivančice se jedná o částku cca půl milionu korun. Jak starosta dále řekl, vadí mu především to,
že se jedná o jednostranný krok ze strany firmy KORDIS JMK, se kterým město nemůže nic
dělat.
Společnost KORDIS JMK, a.s., IČO 26298465, se sídlem Nové sady 30, 602 00 Brno se
obrátila na město Ivančice s tím, že na rok 2022 bude příspěvek na provozování systému IDS
JmK činit 100,- Kč/obyvatele obce.
Město se zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu do rozpočtu JMK na standard dopravní
obslužnosti v rámci IDS JMK (dále jen „standard IDS JMK“) na kalendářní rok finanční
příspěvek ve výši násobku celkového počtu obyvatel města, zjištěného dle aktuálních
statistických údajů ČSÚ ke dni 1. 1. 2021 a částky 100,- Kč pro rok 2022 na jednoho
obyvatele, tedy na rok 2022 celkem 9854 x 100 = 985 400,- Kč.
Vedle toho město hradí finanční příspěvek na nadstandard dopravní obslužnosti
v rámci IDS JMK (spoje směr Ivančice – Hrubšice a zpět) pro příslušný kalendářní rok, kde
výše bude přepočítaná na základě požadavku města a městu bývá vyčíslena a sdělena
nejpozději do 30. 11. kalendářního roku, který předchází roku, na nějž se příspěvek poskytuje.
Uvedená částka za nadstandard má činit 456 624,- Kč.
Hrazeno bude z ORJ 1.

RM doporučuje schválit Dodatek č. 10 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JmK
s Jihomoravským krajem,  (standard) usnesením č. RM/2021/31/816.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Dodatek č. 10 Smlouvy o zajištění financování
systému IDS JmK s Jihomoravským krajem, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 3,
602 00 Brno, dle kterého bude v roce 2022 činit příspěvek na provozování systému IDS JmK
částku 100,- Kč/obyvatele obce jako standard.

Hlasování:
Pro:     10    Proti:       0     se:      0     Nepřítomno:       5

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/176

16.
Vyjádření města Ivančice k návrhu KTS EKOLOGIE s.r.o.

Následně starosta předal slovo místostarostovi Sojkovi, který řekl, že společnost KTS
EKOLOGIE s.r.o., IČO 28310942, se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka se obrátila
na město Ivančice jako společníka společnosti s písemnou pozvánkou na konání valné
hromady společnosti dne 11. 11. 2021.
V návrhu usnesení valné hromady bylo uvedeno, že se základní kapitál společnosti zvyšuje
o částku 100 000,- Kč. Společníci (města a obce) přítomní na valné hromadě společnosti se
vzdají přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti převzetím
závazku ke zvýšení vkladu. Vkladovou povinnost ve výši peněžitého vkladu 50 000,- Kč
převezmou obce, které do společnosti nově vstupují – Újezd u Brna a Rebešovice.
Město Ivančice jako společník nepřítomný na valné hromadě se vzdává svého přednostního
práva k účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti převzetím závazku ke zvýšení
vkladu ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí tohoto usnesení.
Město Ivančice souhlasí s návrhem rozhodnutí valné hromady společnosti ve znění, jak je
uvedeno výše. Zápis rozhodnutí valné hromady společnosti KTS EKOLOGIE s. r. o. konané
dne 11. 11. 2021, bude zaslán do 6. 12. 2021.

17.45 – odešel Ing. Sládek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje vzdání se přednostního práva města Ivančice k účasti
na zvýšení základního kapitálu společnosti KTS EKOLOGIE s. r. o., IČO 28310942, se
sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka převzetím závazku ke zvýšení vkladu.

Hlasování:
Pro:     9    Proti:      0      se:     0    Nepřítomno:      6

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/177

17.
Záměr prodeje částí pozemků p. č. 678/3, 678/4, 678/6 a pozemků

p. č. 621/5, 621/8, vše v k. ú. Řeznovice

Zastupitelstvo města na zasedání dne 13. 9. 2021 usnesením č. ZM/2021/4/119 odložilo záměr
prodeje pozemků v k. ú. Řeznovice (do doby, než bude zpracovaný geometrický plán):
p. č. 678/6, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 853 m2, p. č. 678/3, ostatní plocha
(neplodná půda) o výměře 42 m2, p. č. 678/4, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 34 m2,
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p. č. 621/5, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 203 m2, p. č. 621/8, ostatní plocha
(neplodná půda) o výměře 208 m2, p. č. 617/2, lesní pozemek o výměře 269 m2, p. č. 617/1,
lesní pozemek o výměře 803 m2.

Žadatel z místní části Řeznovice nechal zpracovat návrh geometrického plánu na rozdělení
pozemků p. č. 678/6, p. č. 678/4 a p. č. 678/3 v k. ú. Řeznovice tak, aby ZM mohlo
rozhodnout o záměru jejich prodeje a dále o prodeji pozemků p. č. 621/5 o výměře 203 m2,
p. č. 621/8 o výměře 208 m2, oba ostatní plocha (neplodná půda) v k. ú. Řeznovice sousedící
s pozemky ve vlastnictví žadatele v rámci jeho areálu určeného pro podnikání. Lesní pozemky
p. č. 617/2, o výměře 269 m2 a p. č. 617/1, o výměře 803 m2, o které původně zájemce
požádal, již nebudou předmětem záměru prodeje.

Dle územního plánu města pozemky v k. ú. Řeznovice:
p. č. 621/5 a p. č. 621/8 leží ve stabilizované ploše VZ – plochy zemědělské výroby – plochy
pro stavby zemědělské, lesnické a rybářské výroby a přidružené drobné výroby.
p. č. 678/3, p. č. 678/4 a p. č. 678/6 leží ve stabilizované ploše ZS – plochy zeleně – plochy
zeleně soukromé a vyhražené – v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území, obvykle
oplocené, zejména zahrady, které nemohou být součástí jiných typů ploch.
RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemků (částí) v k. ú. Řeznovice usnesením
č. RM/2021/31/818.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje
a) částí pozemků v k. ú. Řeznovice dle předloženého návrhu geometrického plánu:

p. č.  678/3, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 36 m2, p. č. 678/4, ostatní
plocha (neplodná půda) o výměře 9 m2, p. č. 678/6, ostatní plocha (neplodná půda) o
výměře 11 m2,

b) pozemků v k. ú. Řeznovice: p. č. 621/5, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře
203 m2, p. č. 621/8, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 208 m2.

Hlasování:
Pro:     9    Proti:     0       se:     0     Nepřítomno:      6

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/178

Mgr. Tureček se zeptal, zda bude následně zpracován znalecký posudek o ceně pozemků.
Starosta odpověděl že určitě, jak se zastupitelé v minulosti domluvili.

18.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1835/334 v k. ú. Budkovice

Starosta předal slovo místostarostovi Sojkovi. Ten řekl, že se jedná o část velkého pozemku, který
město plánuje zastavět celý, a proto se rozhodlo řešit celou lokalitu komplexně. Žadatelé se obrací
na město se žádostí o koupi části parcely v Budkovicích, podle schválené územní dokumentace se
jedná o místo pro umístění objektů pro bydlení, proto se obracejí na město s žádostí o odkup
pozemku pro stavbu RD od města. Jedná se o část pozemku p. č. 1835/334 o výměře cca 1058 m2

v k. ú. Budkovice. V tomto pozemku podle žádosti v současné době nejsou uloženy žádné sítě
technické infrastruktury v majetku nebo ve správě města.
V uvedené části pozemku dle žádosti však předpokládáme do budoucna dobudování dopravní
infrastruktury, tedy místní komunikace s parametry dle ČSN, chodníky případně veřejná odstavná
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stání. Pro dobudování je třeba vyčlenit uliční prostor o šířce min 9 – 9,5 m (5,5 m silnice, 2 m
odstavné stání, 1,5 m chodník, 0,5 m bezpečnostní odstup u silnice).
Z praktického hlediska je třeba vzít v úvahu, že na stranu k pozemku uvedeném v žádosti nejsou
zatím osazené odbočky kanalizace, vodovodu, VO ani jiných sítí. Předpokládá se, že technická
infrastruktura sítí by se budovala v součinnosti s předpokládanou výstavbou místní komunikace
(odhad je, že by se jednalo o horizont cca 10 roků).
Investiční technik OSÚMI nedoporučuje k prodeji pozemek dle žádosti do doby vypracování
zástavbové studie, která zohlední potřebný silničně komunikační prostor. A s upozorněním, že do
doby dobudování komunikačního prostoru se nebudou doporučovat k odsouhlasení staveb pro
bydlení.
RM nedoporučuje schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1835/334 v k. ú. Budkovice,
usnesením č. RM/2021/32/856.

17.50 – přišel Ing. Sládek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1835/334, orná
půda o výměře cca 1058 m2 v k. ú. Budkovice dle vyznačeného zákresu v ortofotomapě.

Hlasování:
Pro:     10    Proti:      0      se:     0     Nepřítomno:        5

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/179

19.
Kupní smlouva – prodej části pozemku p. č. 1158/96 v k. ú. Němčice u

Ivančic

Žadatel – pan DL, bytem 602 00 Brno požádal o koupi části pozemku p. č. 1158/96 v k. ú.
Němčice u Ivančic. Jedná se o část pozemku p. č. 1158/96, orná půda v k. ú. Němčice u
Ivančic v chatové oblasti Jouřov. Podle žádosti je veranda u chaty – budovy č. ev. 337 -
postavena před rokem 1990, kdy měla být zkolaudována. Výměra přístavby je podle žádosti 8
m2. Žadatel nechal zpracovat GP č. 591-196/2020 pro změnu obvodu budovy a zpřesněné
hranice pozemků, z něhož vyplývá, že část uvedené budovy o výměře 8 m2 se nachází na
pozemku p. č. 1158/96 ve vlastnictví města Ivančice.
Dle GP je část pozemku p. č. 1158/96 nově označena jako díl a, zastavěná plocha o výměře
8 m2, který bude sloučen do pozemku p. č. st. 409 v k. ú. Němčice u Ivančic.
Záměr prodeje části pozemku byl schválen na zasedání ZM dne 13. 9. 2021, usnesením
č. ZM/2021/4/115 a byl zveřejněn na úřední desce od 22. 9. do 8. 10. 2021. Jedná se
o pozemek, který je součástí chaty č. e. 337 na pozemku p. č. st. 409 v k. ú. Němčice u
Ivančic, od jejíž kolaudace uplynulo více jak 5 let. Dle vyjádření daňové poradkyně - §56
odst. 3 zák. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění uvádí, že osvobozeno je
dodání vybrané nemovité věci po uplynutí 5 let od kolaudace. Prodej pozemku je osvobozen
od DPH.
Cena obvyklá části pozemku – nově označené jako díl a, zastavěná plocha o výměře 8 m2,
která bude sloučena do pozemku p. č. st. 409 v k. ú. Němčice u Ivančic - 4 000 Kč, tj. 500,-
Kč/ m2, byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 7375-084/2021 ze dne 1.12.2021,
zpracovaného Ing. Antonínem Faltýnkem.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej části pozemku p. č. 1158/96, orná půda,
oddělené geometrickým plánem č. 591-196/2020 ze dne 4. 9. 2020, nově označené jako díl a,
zastavěná plocha o výměře 8 m2, který bude sloučen do pozemku p. č. st. 409, v k. ú. Němčice
u Ivančic do vlastnictví pana DL, bytem 602 00 Brno za kupní cenu ve výši 4 000,- Kč za
podmínek stanovených v kupní smlouvě  č. KS 34/2021.

Hlasování:
Pro:    10     Proti:     0       se:     0    Nepřítomno:      5

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/180

20.
Kupní smlouva – prodej části pozemku p. č. 408/2 v k. ú. Alexovice

Manželé Ing. JK a IK, bytem Ivančice požádali o koupi části pozemku p. č. 408/2 v k. ú.
Alexovice ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 12 m2 ve vlastnictví města Ivančice.
Pozemek p. č. 408/2 tvoří cestu za rodinnými domy v části ulici Pod Hájkem v místní části
Alexovice. Žádaná část pozemku p. č. 408/2 v k. ú. Alexovice leží pod konstrukcí opěrné zdi
a tvoří hranici s pozemkem p. č. 404/18, který je ve vlastnictví žadatelů za jejich rodinným
domem, kde bydlí. Jedná se o část pozemku, která slouží pouze žadatelům. Žadatelé nechali
zpracovat GP č. 457-261/2021 pro rozdělení pozemku, z něhož vyplývá, že část uvedeného
pozemku o výměře 16 m2 se nachází na pozemku p. č. 408/2 ve vlastnictví města Ivančice.
Dle GP je část pozemku p. č. 408/2, ostatní plocha (ostatní komunikace) nově označena jako
pozemek p. č. 408/20, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 16 m2. Záměr prodeje části
pozemku byl schválen na 4. zasedání ZM dne 13. 9. 2021, usnesením č. ZM/2021/4/117 a byl
zveřejněn na úřední desce od 22. 9. do 8. 10. 2021. Jedná se o pozemek, jehož součástí je
opěrná zeď a je zastavěn stavbou, od jejíž kolaudace uplynulo více jak 5 let.
Dle vyjádření daňové poradkyně - §56 odst. 3 zák. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
v platném znění uvádí, že osvobozeno je dodání vybrané nemovité věci po uplynutí 5 let
od kolaudace. Prodej pozemku je osvobozen od DPH.   Cena obvyklá pozemku p. č. 408/20,
ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 16 m2 - 8 800 Kč, tj. 550,- Kč/ m2, byla stanovena na
základě znaleckého posudku č. 7376-085/2021 ze dne 1.12.2021, zpracovaného Ing.
Antonínem Faltýnkem. Tento znalecký posudek bude zaslán do 10.12.2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej části pozemku p. č. 408/2, ostatní plocha
(ostatní komunikace), oddělené geometrickým plánem č. 457-261/2021 ze dne 29. 9. 2021,
nově označená jako pozemek p. č. 408/20, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 16 m2, v k.
ú. Alexovice, do vlastnictví manželů Ing. JK a IK, oba bytem 664 91 Ivančice, za kupní cenu
8 800,- Kč, za podmínek stanovených v kupní smlouvě č. 35/2021.

Hlasování:
Pro:    10     Proti:      0      se:      0   Nepřítomno:      5

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/181

21.
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Rozpočtové opatření č. 16

17.55 – odešel starosta
17.58 – přišel starosta

Starosta předal slovo Ing. Peškovi. Ing. Ladislav Peška, vedoucí odboru plánovacího a
finančního, řekl, že v rozpočtovém opatření č. 16 se příjmová stránka rozpočtu zvýší o 3,8297
mil. Kč. Ve stejné částce se navyšuje i výdajová stránka.
První položkou rozpočtového opatření je příjem daní z hazardních her. Nejprve to vypadalo,
že úprava zákona o hazardních hrách bude mít za důsledek pokles příjmů, daň se však
naplňuje lépe, než se původně očekávalo. Částka 1,5087 mil. Kč navýší tedy rozpočet.
Duhou položkou je vrácení dotačních prostředků příspěvkovou organizací Městské lesy
Ivančice, kdy v roce 2020 byl předfinancován nákup nové lesnické techniky, která byla
pořízena z dotace. Město organizaci prostředky poskytlo a ty nyní se vrátily zpět do rozpočtu
města. Jednalo se o částku 531,8 tis. Kč. Podobně tomu bylo i ve druhém případě, kdy byly
prostředky zapůjčeny na vybudování stezky podél řeky Rokytné. Zde se vrátila dotace ve výši
2,321 mil. Kč.
Třetí položkou je úprava investičních příspěvků příspěvkových organizací. Technické služby
města Ivančice vrací investiční příspěvek ve výši 28,3 tis. Kč a Školní jídelna Ivančice vrací
investiční příspěvek ve výši 800 tis. Kč, neboť plánovaná výměna zařízení proběhne až v roce
2022.
Další položkou byla likvidace skládky v Hrubšicích. Město nabylo zdarma pozemek o rozloze
cca 2 tis m2, se skládkou s tím, že skládku zlikviduje a na jejím místě se vybuduje hřiště pro
Hrubšice. Materiál skládky bude využit k zasypání a zarovnání lokality na Réně po akci
„bentonit“. Město nechalo zpracovat rozbory skládky, obdrželo povolení Báňského úřadu
i Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Po zavezení jámy se vše
srovná a zapraví.
Po provedení všech položek rozpočtového opatření se do rezervy zastupitelstva přesunula
částka ve výši 3,958 mil. Kč.

Ing. Feith se zeptal jaká je výše rezervy zastupitelstva. Ing. Peška odpověděl, že se jedná
přibližně o částku 10,236 mil. Kč. Tyto prostředky zůstanou na účtu města a na následujícím
zasedání zastupitelstva budou rozděleny rozpočtovým opatřením se zapojením dalších akcí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 16 podle podkladu
předloženého Ing. Peškou.

Hlasování:
Pro:      9       Proti:      0      Zdrželo se:      1     Nepřítomno:    5

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/182

Následoval bod č. 23, když bod č. 22 byl projednán na začátku zasedání.
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23.
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Ivančice z vlastnictví ČR

– Státního pozemkového úřadu

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj se obrátil na město Ivančice s informací, že
u pozemků p. č. 3313/6 a p. č. 3313/7 v k.ú. Ivančice bylo zjištěno, že na částech těchto
pozemků je těleso pozemní komunikace.
Podle ust. § 7 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, převede
bezúplatně Státní pozemkový úřad (SPÚ) do vlastnictví obce:
a) silniční pozemky pod místními komunikacemi nebo pod účelovými komunikacemi, s nimiž
je příslušný hospodařit, pokud tato obec uvedené komunikace vlastní.
Jelikož komunikace je na obou pozemcích ve vlastnictví města, je možné žádat ČR – SPÚ
o bezúplatný převod pozemků.
Jedná se o části pozemků na ulici U Malovaného mlýna za fotbalovým hřištěm.

ZM schválilo na zasedání dne 2. 9. 2019, č. usnesení: ZM/2019/4/122 záměr nabytí pozemků
v k. ú. Ivančice, p. č. 3313/6 o výměře cca 210 m2 a p. č. 3313/7 o výměře cca 220 m2, oba
orná půda.

Následně nechalo město Ivančice vyhotovit geometrický plán č. 2241-267/2021 na rozdělení
pozemků ze dne 4. 11. 2021, dle něhož došlo oddělením z pozemku p. č. 3313/6 ke vzniku
pozemku p. č. 3313/11, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 145 m2 a oddělením
z pozemku p. č. 3313/7 ke vzniku pozemku p. č. 3313/10, ostatní plocha (ostatní komunikace)
o výměře 154 m2.

Město Ivančice jako nabyvatel obdrželo od ČR – Státního pozemkového úřadu, IČO:
01312774, se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov jako převodce smlouvu
o bezúplatném převodu pozemků č. 1006992123.

Užívací vztah k převáděným pozemkům je řešen nájemní smlouvou č. 17N13/23 a
č. 4N14/23, které s SPÚ uzavřelo město Ivančice jako nájemce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků v k. ú. Ivančice,
oddělených geometrickým plánem č. 2241-267/2021 ze dne 4. 11. 2021, a to:

 p. č. 3313/6, orná půda, nově označená jako pozemek p. č. 3313/11, ostatní plocha (ostatní
komunikace) o výměře 145 m2,

 p. č. 3313/7, orná půda, nově označená jako pozemek p. č. 3313/10, ostatní plocha (ostatní
komunikace) o výměře 154 m2,

z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, se sídlem: Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov do vlastnictví města Ivančice za podmínek
smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1006992123.

Hlasování:
Pro:       10      Proti:      0      Zdrželo se:     0      Nepřítomno:       5

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/183
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24.
Mimořádný členský příspěvek obce Mikroregionu Ivančicko na financování

opravy spár na cyklostezce Oslavany-Ivančice

Valná hromada Mikroregionu Ivančicko na své 82. schůzi konané dne 7.10.2021 schválila
usnesením č. 4 provedení opravy cyklostezky Oslavany-Ivančice dle předložené nabídky
firmy COLAS CZ, a.s. oblast Jih za celkovou cenu 40 264,- Kč vč. DPH. Současně valná
hromada tímto usnesením schválila mimořádné členské příspěvky od měst Ivančice
a Oslavany ve výši po 20 132,- Kč k pokrytí financování této opravy a vyzvala města
k úhradě.
V souladu s tímto usnesením je potřeba do 31. 12. 2021 provést úhradu mimořádného
členského příspěvku ve výši 20 132,- Kč.
Návrh na způsob úhrady je následující:
Dne 8. 12. 2021 město obdrželo výzvu k úhradě, která obsahuje informaci k financování akce
Regiontour 2021, která byla v roce 2021 zrušena. Finanční zdroje alokované v rozpočtu města
Ivančice na rok 2021 tedy nebudou Mikroregionem Ivančicko požadovány.
Navrhuje se část rozpočtovaných peněz na Regiontour použít na tuto opravu cyklostezky.
Co nebude vyčerpáno, nebude Mikroregionu zaslané a zůstane v zůstatku běžného účtu města.
Není tedy potřeba dělat na tuto úhradu rozpočtové opatření, ale je třeba tento mimořádný
členský příspěvek na opravy spár na cyklostezce Oslavany – Ivančice schválit a vzít na
vědomí, že kvůli COVID-19 platba na akci Regiontour v 2021 realizována nebude.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje mimořádný členský příspěvek Mikroregionu
Ivančicko na opravy spár na cyklostezce Oslavany – Ivančice ve výši 20 132,- Kč.

Hlasování:
Pro:       10      Proti:      0      Zdrželo se:     0      Nepřítomno:    5

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2021/6/184

25.
Informace a různé

Starosta informoval přítomné o tom, že město Ivančice obdrželo cenu Obec přátelská rodině.
V kabelové televizi o tom bude hovořit Mgr. Jana Heřmanová.

Další příspěvek měl pan Skála. Vrátil se v něm k otázce výstavby parkovacího domu. Zeptal
se, kdo rozhodl o tom, že parkovací dům nebude mít čtyři patra, ale bude pouze dvoupatrový
a nezastřešený. Místostarosta Sojka odpověděl, že město mělo v první fázi vypracovanou
studii, kde se počítalo se čtyřmi patry. Vzhledem k tomu, že dotace byla omezená na jedno
parkovací místo, musel být návrh zmenšen na variantu, která by byla pro město přijatelná.
Mohl být vybudovaný čtyřpatrový parkovací dům za 70 – 80 mil. Kč, ale město by nezískalo
odpovídající dotaci, protože by nedosáhlo odpovídajících částek na jedno parkovací místo.
Po dohodě s poskytovatelem dotace se musel parkovací dům zmenšit z původní velikosti na
108 parkovacích míst. Pan Skála reagoval, že ale nedostal odpověď na svoji otázku, kdo
rozhodl o tom, že parkovací dům nebude mít čtyři patra, ale bude pouze dvoupatrový a
nezastřešený. Podle jeho názoru o tomto kroku mělo rozhodovat zastupitelstvo. Místostarosta
zopakoval, že město jednalo s poskytovatelem dotace, jakou formu je město schopno
zafinancovat. Řekl dále, že pokud se celou dobu projednávání tohoto bodu zdá investice panu
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Skálovi jako nepřiměřená, a město by trvalo na tom, že půjde původní cestou a bude se stavět
čtyřpatrový dům za 70 mil. Kč, bylo by to pro město závazné. Ovšem doplácet v tom případě
50 mil. z rozpočtu města by pro Ivančice nebylo akceptovatelné. Vedení města rozhodlo, že
půjde na variantu, která je pro město reálná k dofinancování. Pan Skála odpověděl, že to byl
tak závažný krok, že o něm mělo rozhodnout zastupitelstvo. Hned na začátku, kdy se začala
výstavba parkovacího domu projednávat, bylo řečeno, že na jeho realizaci bude poskytnuta
dotace ve výši 90 %. Tato dotace měla zahrnovat nákup pozemků, veškeré náklady, které
budou na zpracování projektové dokumentace, a rovněž na realizaci projektu. Jak dále řekl,
k dnešnímu dni je všechno jinak. Dotace dosahuje jen zhruba 50 %, město Ivančice již do
akce investovalo přes 5 mil. Kč a dalších 16 mil. Kč bude muset vynaložit na dofinancování.
Když se tato otázka řešila před rokem, tak místostarosta Sojka ujišťoval o tom, že kdyby
město mělo spolufinancovat v takové výši, v žádném případě by do akce nešlo. A najednou je
vše jinak. Pan Skála se dále zeptal, pod jakou položkou rozpočtu jsou zahrnuty náklady na
smlouvu, která je uzavřená s paní S. Místostarosta Sojka odpověděl, že se jedná o položku
rozpočtu na protihluková opatření. Vše vychází ze stavebního řízení, které bylo vedeno
s účastníky řízení. Byla prokázána vyšší hlučnost, zvýšený pohyb vozidel apod. Vlastníci
dotčených nemovitostí tedy požádali, aby jejich nemovitosti byly odhlučněné. Zhotovitel
bude mít odhlučnění ve svých položkách a s paní S dojde k vyrovnání na základě faktur. Pan
Skála řekl, že smlouva je uzavřená mezi městem a paní S. Místostarosta Sojka odpověděl, že
město garantuje to, že vše proběhne v pořádku. Pan Skála řekl, že ho zaráží, že se celá akce
dostala do rozpočtu města na základě změnových návrhů. Řekl, že by stálo za úvahu – a na
zastupitelstvu by se o tom mělo jednat, zda celý parkovací dům v tom stavu, jak je nyní,
vůbec realizovat. Zda by nebylo vhodnější vybudovat přízemní parkoviště, které by bylo pro
zátěž města do rozpočtu poloviční. Jak dále řekl, město argumentuje přestupním terminálem,
přitom s těžkou rukou zastupitelé odsouhlasili příspěvek KORDISu JmK na financování IDS.
Zeptal se, zda je město povinno terminál zajistit, když dopravní systém zajišťuje KORDIS.
Když se budoval terminál v obci Tetčice, zaplatil ho celý Jihomoravský kraj. Proč tedy město
nejedná s Jihomoravským krajem, aby se na spolufinancování například podílel. Závěrem
řekl, že mu vadí, když se na zastupitelstvu nehovoří o věcech, které jsou třeba právě s tímto
bodem spojeny. Informace obdrží jenom část zastupitelů. Pan Skála se ke svému příspěvku
dostal přes materiály, které jsou dostupné. Z toho, co zjistil, nebyl na pozemku provedený
geologický průzkum a je možné, že až se začne stavět, objeví se problémy. Požádal, že když
se budou realizovat zásadní investiční akce, které se týkají města a mají do jeho rozpočtu
podstatný zásah, nechť o tom vědí všichni zastupitelé. Jak dále řekl, neví, proč byl na počátku
pasován do pozice opozičního zastupitele. Rozhodně se za opozičního zastupitele nepovažuje,
ale při hlasování pro něj bylo vždy podstatné, aby to bylo ku prospěchu města. Pokračoval, že
mu vadí, že zásadní věci, o kterých by se mělo jednat, se odkládají na neurčito a bohužel
nástupci, kteří přijdou, to nebudou mít vůbec jednoduché.
Na příspěvek pana Skály reagoval starosta města. Řekl, že se mu zdá, že příspěvek pana Skály
směřuje především k blížícím se komunálním volbám. I starosta byl v minulosti opozičním
zastupitelem. I v té době si koalice prosadila svůj názor díky poměru sil. I v současné koalici
hlasují zastupitelé podle svého názoru, žádnému se nic nevnucuje. Pokud někdo má jakýkoliv
dotaz a přijde, vždy se mu to snaží vedení radnice vysvětlit. Starosta dále řekl, že nikdy
neřešil postavení opozice nebo koalice, nýbrž jenom to, že všichni mají zájem na rozvoji
města Ivančice. Co se týče parkovacího domu, nejprve se říkalo, že dotace bude 90 %,
následně došlo k poklesu procent. Všichni určitě zaznamenali to, co se děje na stavebním trhu
a jak vzrostla během posledních dvou let cena investic. Nejsou lidi, není stavební materiál
a prudce rostou ceny. Udivilo ho, že cena vzrostla o 6 mil. Kč. Pokračoval s tím, že v Kuřimi
se staví ze stejné dotace stejný terminál a čtyřpatrový parkovací dům bude stát cca 107 mil.
Kč. Starosta Kuřimi řekl, že z původní ceny 60 mil. Kč se náklady vyšplhaly na částku
107 mil. Kč. Kuřim má výhodu, že ve městě působí velké množství podnikatelských subjektů,
a tudíž na to město má. Kdyby se vědělo na začátku, jaká situace nastane, určitě by se k tomu
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jako starosta postavil jiným způsobem. Důvodem by nebylo to, že by zastupitelé něco
zanedbali, ale pouze změny ve společnosti.  Co se týče dotace kraje, je možné uvést jako
příklad výstavbu penzionu cca před 9 lety. Jeho výstavba byla městu odejmuta a místo toho
byl postaven v Hustopečích. Podobně se řeší silnice ve směru na Moravské Bránice. Tato
komunikace je tak přetížená, že je pouze otázkou času, než dojde k vážné nehodě. Jestliže kraj
financoval a vybudoval v Tetčicích terminál, proč tedy zároveň nevybudoval mostek? Znovu
zopakoval, že každý zastupitel může přijít na městský úřad a budou mu zodpovězeny všechny
otázky a dostane všechny materiály. Vždycky došlo k dohodě napříč politickým spektrem tak,
aby to bylo ku prospěchu města Ivančice.
Místostarosta Sojka navázal, že v minulosti, když se prováděla rekonstrukce kanalizace ve
městě Ivančice, město bralo úvěr ve výši 130 mil. Kč. Současné vedení se se snažilo, aby
podobné akce za své čtyřleté období profinancovalo bez úvěru. To znamená, že po tomto
volebním období by měl zůstat „čistý stůl“. To, co bude v příjmech, bude i ve výdajích. Dále
řekl, že po bývalém vedení tomu současnému zůstal dluh ve výši 130 mil. Kč. Pokud by se to
stejným způsobem řešilo i nyní, byl by dluh města již 260 mil. Kč a rozvoj města by se
značně omezil. Nejde o to, že se vše udělalo okamžitě, následně to však zase svazuje.
Pan Skála reagoval na slova místostarosty Sojky tak, že město opravdu čerpalo úvěr ve výši
130 mil. Kč, ale je třeba si uvědomit, že v zemi, kde to není vidět, vznikla infrastruktura na
1,250 miliardy Kč. Když nastoupilo nové vedení, nemuselo se otázkou infrastruktury zabývat.
Ta se řešila už jen v místních částech a potýká se s ní také dodnes. Financování neproběhlo
formou úvěru, využilo se jiného způsobu financování. To se objevuje v rozpočtu města a musí
se také uhradit. Poukázal na to, že slova, která zazněla, zaznít nemusela. Pan Skála závěrem
řekl, že jestli si někdo myslí, že si dělá předvolební kampaň, tak to není pravda. Vadí mu
pouze to, jakým způsobem se jedná. O parkovacím domě se podle zápisů ze zastupitelstva
hovořilo několikrát. Nikdy však nebylo přímo řečeno, proč se kapacita snížila na polovinu, že
na tu polovinu je zpracovaná projektová dokumentace a je na to vydáno stavební povolení.
Stavební povolení se dělalo veřejnoprávní smlouvou, aby nebylo možnost se k tomu vyjádřit.
Celé to potom navozuje divnou situaci. Když se otázka parkovacího domu projednávala
v roce 2017 poprvé, bylo řečeno, že tento dotační titul bude pouze do roku 2019. Čtyři roky se
výstavba řešila, naštěstí se podařilo získat alespoň nějakou dotaci. Není však ve slibované
devadesáti procentní výši ale pouze v padesáti procentní. Toto se také výrazně promítne do
rozpočtu města. Jestliže byl zásah tak veliký, proč se neřeklo a nejednalo se o tom, že se sníží
kapacita parkovacího domu jenom na 53 míst místo původně plánovaných 106. Jedno patro je
zaústěno směrem k Penny, druhé je zaústěné na jižní obchvat. Klidně se to mohlo udělat
poloviční a mohly být poloviční náklady. Jak už na zasedání ZM zaznělo, dělá se to pro
místní části. Zeptal se, zda si město zpracovalo nějakou studii, zda bude pro občany místních
částí třeba tolik parkovacích míst nebo zda parkoviště bude prázdné a naplní se pouze
v případě fotbalových utkání. Umístění parkovacího domu v této části města nenabízí větší
využití. Možná i budoucnost ukáže, že i těch 106 míst bude málo nebo dojde k situaci, že
i těch 53 míst by bylo zbytečně moc. Znovu zopakoval, že mu vadí pouze to, že se na rovinu
neřekne, co a jak. Starosta odpověděl, že podle jeho názoru město parkování potřebuje
a parkovací dům určitě využitý bude. Zeptal se zastupitelů, zda má ještě někdo další
připomínky.

Tajemnice městského úřadu JUDr. Chládková sdělila zastupitelům předpokládané termíny
zasedání zastupitelstva v roce 2022: první pondělky v sudých měsících, tj.
7. února 2022 4. dubna 2022     6. června 2022 5. září 2022
Další termíny naplánované nejsou, neboť na podzim proběhnou komunální volby, potom bude
ustavující zasedání. Zřejmě 5. prosince by se konalo poslední zasedání ZM 2022, na kterém
by se schvaloval rozpočet města pro rok 2023.
Zasedání 7. února nemůže proběhnout v kině, neboť se tam bude konat kulturní představení,
starosta tedy navrhl, nechť se přesune první zasedání ZM v roce 2022 na 14. únor.
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Tajemnice se domluvila se správou kina a první zasedání ZM se v příštím roce uskuteční
14. února 2022, poté
4. dubna 2022
6. června 2022
5. září 2022.

26.
6. zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 13. 12. 2021

– rekapitulace usnesení schvalujících:

Číslo usnesení: ZM/2021/6/164
Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu pana Radoslava Skálu a pana
Rostislava Štorka.

Číslo usnesení: ZM/2021/6/165
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje upravený rozšířený program jednání.

Číslo usnesení: ZM/2021/6/166
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje předložený návrh rozpočtu města Ivančice na
rok 2022. Jako závazné ukazatele stanovuje v příjmech celkovou výši rozpočtu za
jednotlivé Třídy a ve výdajích celkovou výši za jednotlivé Oddíly. U příspěvkových
organizací je závazným ukazatelem výše příspěvku. Kromě rezervy zastupitelstva rada
města rozhoduje o ostatních rezervách (rezervě rady (RR), na programové dotace
(PD), provozní (RP) a havarijní (RH).

Číslo usnesení: ZM/2021/6/167
Zastupitelstvo města Ivančice vydává 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.

Číslo usnesení: ZM/2021/6/168
Zastupitelstvo města Ivančice volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 64 odst. 1
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
na dobu 4 let (období let 2022–2026) do funkce přísedící/ho Okresního soudu Brno –
venkov kandidáty z řad stávajících přísedících:

1. paní JH, bydliště 664 91 Ivančice,
2. pana JK, bydliště 664 91 Ivančice,
3. paní ZM, bydliště 664 91 Ivančice,
4. paní NH, bydliště 664 91 Ivančice.

Číslo usnesení: ZM/2021/6/169
Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí se vznikem dohody o provedení práce mezi
městem Ivančice a členkou zastupitelstva paní Růženou Horákovou – hudební
doprovod při slavnostních obřadech organizovaných MěÚ Ivančice.

Číslo usnesení: ZM/2021/6/170
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje výši dotace a Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přiložené tabulky z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2022.
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Číslo
smlouvy

Žadatel Účel Částka

1/2022 PhDr. Věra Jelínková, správce
židovského hřbitova

Údržba židovského hřbitova, opravy hrobů,
stavební práce na opravách rozpadajících se
vyzdívek, kamenické a kovářské práce

80 000,00

2/2022 Házenkářský klub Ivančice Na činnost, zejména na nájem v městské
sportovní hale, dopravu na mistrovská utkání,
nákup sportovního materiálu

400 000,00

3/2022 FC Ivančice Na činnost, zejména na úhradu energií,
pronájem sportovišť, dopravu, platbu
rozhodčím a nákup sportovních potřeb

500 000,00

4/2022 Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace

Na zajištění volnočasových aktivit dětí
mládeže a dospělých.

70 000,00

Číslo usnesení: ZM/2021/6/171
Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s návrhem textu Memoranda o vzájemné
spolupráci v oblasti cyklistiky v rámci Brněnské metropolitní oblasti, které má být
uzavřeno mezi Jihomoravským krajem, městem Kuřim, Mikroregionem Ivančicko,
Dobrovolným svazkem obcí Šlapanicko a městem Tišnov, a to bez výhrad.

Číslo usnesení: ZM/2021/6/172
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje, změnu zřizovací listiny Školní jídelny
Ivančice, příspěvkové organizace, IČO 70918775 v aktualizovaném úplném znění, s
účinností od 1.1.2022.

Číslo usnesení: ZM/2021/6/173
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje změnu zřizovací listiny Technických služeb
města Ivančice, příspěvkové organizace, IČO 06880851 v aktualizovaném úplném
znění, s účinností od 1. 1. 2022.

Číslo usnesení: ZM/2021/6/174
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
na spolufinancování sociální služby – pečovatelské služby ve správním obvodu ORP
Ivančice, a to z rozpočtu obcí a měst v ORP Ivančice, které jsou:

a) založeny na principu solidárním a vychází z počtu obyvatel obcí dle údajů
zjištěných k 1. 1. 2021, a to mezi městem Ivančice a obcemi: Biskoupky,
Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské
Bránice, Neslovice, Němčičky, Nová Ves, Pravlov, Senorady, Trboušany,

b) založeny na činnosti pečovatelské služby a vychází z počtu osobohodin
(činnosti), a to mezi městem Ivančice a městem Oslavany a obcí Nové
Bránice.

Číslo usnesení: ZM/2021/6/175
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje darovací smlouvu mezi městem Ivančice jako
dárcem a obcí Moravské Bránice, IČO: 00488208, se sídlem: Moravské Bránice 325,

664 64 Dolní Kounice jako obdarovaným, jejímž předmětem je peněžitá částka ve výši
250 000,- Kč na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci druhé etapy
průtahu obcí na komunikaci č. II/152 - zvýšení bezpečnosti provozu. Darovací
smlouva má návaznost na VPS uzavřenou mezi smluvními stranami – období od
22.01.2020 do současnosti. Hrazeno bude z provozní rezervy.

Číslo usnesení: ZM/2021/6/176
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Dodatek č. 10 Smlouvy o zajištění
financování systému IDS JmK s Jihomoravským krajem, IČO 70888337, se sídlem
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Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno, dle kterého bude v roce 2022 činit příspěvek na
provozování systému IDS JmK částku 100,- Kč/obyvatele obce jako standard.

Číslo usnesení: ZM/2021/6/177
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje vzdání se přednostního práva města Ivančice
k účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti KTS EKOLOGIE s. r. o., IČO
28310942, se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka převzetím závazku ke zvýšení
vkladu.

Číslo usnesení: ZM/2021/6/178
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje

a) částí pozemků v k. ú. Řeznovice dle předloženého návrhu geometrického
 plánu: p. č.  678/3, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 36 m2, p. č. 678/4,
ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 9 m2, p. č. 678/6, ostatní plocha
(neplodná půda) o výměře 11 m2,

b) pozemků v k. ú. Řeznovice: p. č. 621/5, ostatní plocha (neplodná půda) o
 výměře 203 m2, p. č. 621/8, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 208 m2.

Číslo usnesení: ZM/2021/6/180
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej části pozemku p. č. 1158/96, orná
půda, oddělené geometrickým plánem č. 591-196/2020 ze dne 4. 9. 2020, nově
označené jako díl a, zastavěná plocha o výměře 8 m2, který bude sloučen do pozemku
p. č. st. 409, v k. ú. Němčice u Ivančic do vlastnictví pana DL, bytem 602 00 Brno za
kupní cenu ve výši 4 000,- Kč za podmínek stanovených v kupní smlouvě č. KS
34/2021.

Číslo usnesení: ZM/2021/6/181
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej části pozemku p. č. 408/2, ostatní
plocha (ostatní komunikace), oddělené geometrickým plánem č. 457-261/2021 ze dne
29. 9. 2021, nově označená jako pozemek p. č. 408/20, ostatní plocha (jiná plocha), o
výměře 16 m2, v k. ú. Alexovice, do vlastnictví manželů Ing. JK a IK, oba bytem,
664 91 Ivančice, za kupní cenu 8 800,- Kč, za podmínek stanovených v kupní smlouvě
č. 35/2021.

Číslo usnesení: ZM/2021/6/182
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 16 podle podkladu
předloženého Ing. Peškou.

Číslo usnesení: ZM/2021/6/183
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků v k. ú.
Ivančice, oddělených geometrickým plánem č. 2241-267/2021 ze dne 4. 11. 2021, a
to:
 p. č. 3313/6, orná půda, nově označená jako pozemek p. č. 3313/11, ostatní plocha

(ostatní komunikace) o výměře 145 m2,
 p. č. 3313/7, orná půda, nově označená jako pozemek p. č. 3313/10, ostatní plocha

(ostatní komunikace) o výměře 154 m2,

z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, se sídlem:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov do vlastnictví města Ivančice za
podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1006992123.

Číslo usnesení: ZM/2021/6/184
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje mimořádný členský příspěvek Mikroregionu
Ivančicko na opravy spár na cyklostezce Oslavany – Ivančice ve výši 20 132,- Kč.



29

– rekapitulace usnesení neschvalujících:

Číslo usnesení: ZM/2021/6/179
 Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1
 835/334, orná půda o výměře cca 1058 m2 v k. ú. Budkovice dle vyznačeného zákresu
v ortofotomapě.

– nové úkoly, přísliby
Z bodu 4. Kontrola úkolů - prověření možnosti vybudování chodníčku:
Ing. Janíček - vypracovat situační návrh a ten rozeslat všem zastupitelům

27.
Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v 18.20 hodin.

              Milan Buček Jaroslav Sojka
                  starosta              místostarosta

                Radoslav Skála                                       Rostislav Štork
              ověřovatel                                                                            ověřovatel

Zápis pořízen dne 15. 12. 2021
Zapsala: Ing. Ivana Krejčová
Příloha:  č. 1) Prezenční listina
              č. 2)  Rozpočet města na rok 2022
              č. 3)  Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2022
              č. 4)  Rozpočtové opatření č. 16


