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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 4. schůze rady města konané dne 26.01.2022
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. Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice - veřejná finanční podpora

Návrh usnesení:
RM schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací nebo návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2022, dílčí program "Kultura, péče
o památky a spolková činnost" Základní umělecké škole A. Muchy Ivančice, příspěvková
organizace, IČO 44946805, se sídlem Ivančice, Palackého náměstí 27a, 664 91  Ivančice,
ve výši 30 000,- Kč na nákup zvukové techniky a pořízení kostýmů pro muzikálové
představení.
Zároveň Rada města Ivančice schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu č. 9/2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/27

2. ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice - upravený odpisový plán na rok 2022
Návrh usnesení:

RM schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, § 31 písm. a), upravený odpisový plán  pro rok 2022 příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Němčice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/28

3. Dohoda o ukončení nájmu hrobového místa

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa č. 16/2021 na
hrobové místo s označením A 107 na veřejném pohřebišti v Ivančicích s nájemcem K.,
bytem... Smluvní vztah bude ukončen dohodou ke dni 28. 2. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/29

4. Přejmenování cyklu informačních cedulí

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje přejmenování cyklu informačních cedulí vytvořených Komisí pro regeneraci
památkové zóny na "Historická zastavení".
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/30

II. Návrh usnesení:
RM ukládá OSÚMI zajistit výrobu cedulí s novým názvem cyklu a opravu názvu cyklu
u stávajících cedulí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/31

5. Uzavření dodatku č. 2  ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Chřestová 1018/41, Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3 na adrese Chřestová 1018/41,
Ivančice, nájemkyně H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 1. 2023.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/32

6. Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4 na adrese Chřestová 1018/41,
Ivančice, nájemkyně P., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 1. 2023.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/33

7. Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Palackého náměstí 27/12, Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1 na adrese Palackého náměstí
27/12, Ivančice, nájemkyně F., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 1. 2023.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/34

8. Dočasky.cz, z.s. - doplacení nákladů za služby
Návrh usnesení:

RM neshledává důvod přijmout jakékoliv usnesení k návrhu na zařazení požadavku
Dočasky.cz, z. s., IČO: 01917501, ohledně částky 40 359,- Kč; celá záležitost byla projednána
podrobně na 3. zasedání zastupitelstva města v roce 2021, kde bylo přijato platné usnesení.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/35

9. Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
Návrh usnesení:

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků:
č. 16/2021 s městem Oslavany, IČO: 00282286, se sídlem: Nám. 13. prosince 2, 664 12
Oslavany.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/36

10. Schválení dodatku k obchodování na finančních trzích
Návrh usnesení:

RM schvaluje uzavření dodatku k Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu
s Českou spořitelnou, a.s., IČO 45244782, jehož předmětem je nastavení mechanismu
v případě výpadků mezibankovních úrokových sazeb a referenčních hodnot pro derivátové
transakce a přechod smlouvy na vydání 2019 z důvodu nahrazení úrokové sazby pro
stanovení úroku z prodlení ze sazby „EONIA“ zanikající ke dni 31.12.2021
sazbou „€STR.“
Jedná se o regulatorně technickou záležitost, kterou je třeba do smlouvy začlenit. Dodatek
nemění vzájemné postavení smluvních stran.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/37

11. Nákupy GPS do aut

Návrh usnesení:
RM schvaluje nákup monitorovacích jednotek rozšířených (GPS) do aut užívaných
Městským úřadem Ivančice, zvláštními orgány a organizačními složkami, uvedených
v aktualizovaném předloženém soupisu, kde nyní GPS chybí. Dále pověřuje vedoucího
OPF, aby při nákupu nových aut objednával moduly GPS. Jednotky GPS budou
financované z provozní rezervy.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/38

12. Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení na akci "Ivančice - obnova
vodovodu a kanalizace v ulici Petra Bezruče"
Návrh usnesení:

RM souhlasí se stavebním záměrem dle projektové dokumentace na akci „Ivančice –
obnova vodovodu a kanalizace v ulici Petra Bezruče“ za podmínek stanovených OSÚMI
č.j.: MI 32348/2021. Souhlas města bude součástí podkladů pro vydání společného
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povolení liniové stavby.
Hlasování:

Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/39

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

RM souhlasí s opravou přístupových chodníků k BD na ul. Polní 13, 15, 17. Na provedení
opravy zajistí OSÚMI poptávkové řízení v souladu se směrnicí města a opravu provede
z provozního rozpočtu OSÚMI pro rok 2022 na jaře roku 2022 v době podle klimatických
podmínek.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/40

14. Souhlas s umístěním kanalizační přípojky na ul. U Parku v Alexovicích

Návrh usnesení:
RM souhlasí se umístěním stavby kanalizační přípojky na ul. U Parku v Alexovicích na
p.č. 1060/11 v k.ú. Alexovice v majetku města za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j.:
MI 31792/2021 doplněných o podmínku "stavebník je před zásypem povinen umožnit
městu zkontrolovat neporušenost dešťové kanalizace".

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/41

15. Souhlas s kabelovou trasou EGD "Ivančice, Krumlovská .., obnova DSNN"

Návrh usnesení:
RM souhlasí s umístěním kabelové smyčky pro novou přípojkovou skříň na akci
"Ivančice, Krumlovská .., obnova DSNN" na p.č. 3104/1 v k.ú. Ivančice při dodržení
podmínek stanovených OSÚMI pod č.j.: MI 1079/2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/42

16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001040021533/002-PUTT -
„Ivančice, Krumlovská.., obnova DSNN“; dotčený pozemek v majetku města p. č. 3104/1
v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-
001040021533/002-PUTT (Ivančice, Krumlovská .., obnova DSNN) mezi městem
Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného
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břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 3104/1, ostatní plocha,
silnice v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu  ve výši 2 000,- Kč
bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/43

17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030067391/001-DURP -
„Ivančice, Okružní, T-Mobile, rozšíření DSNN“; dotčený pozemek v majetku města p. č.
581/56 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-
001030067391/001-DURP (Ivančice, Okružní, T-Mobile, rozšíření DSNN) mezi městem
Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného
břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 581/56, ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu  ve výši
2 000,- Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/44

18. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330061232/003-GPM - pozemek p. č.
2374/3 v k. ú. Budkovice - "Budkovice .., NN přip. Kab příp."

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330061232/003-GPM
(Budkovice .., NN přip. Kab příp.), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného
břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO:
28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města
Ivančice p. č. 2374/3 v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši
1 000,- Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/45

19. Jmenování komise pro otevírání obálek, pro posouzení a hodnocení nabídek na prodej
pozemku p. č. 1453/96, k. ú.  Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek, pro posouzení a hodnocení nabídek na prodej
pozemku p. č. 1453/96 v k. ú. Kounické Předměstí; prodej pozemku p.č. 1158/70 v k.ú.
Němčice u Ivančic; prodej pozemku p. č. 2419/67 (nově vyčleněný dle GP 1427-311/2021)
v k. ú. Kounické Předměstí a prodeje pozemku p. č. 540/179 a p.č. 480/3 (nově vyčleněný
dle GP 513-148/2021) v k. ú. Letkovice, která bude působit v počtu tří členů:

- předseda: starosta Milan Buček
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- člen: místostarosta Ing. Roman Sládek
- člen: Mgr. Aleš Tureček, člen RM

- náhradník předsedy: místostarosta Jaroslav Sojka
- náhradník člena:  Růžena Horáková, člen RM
- náhradník člena: Ing. Ladislav Peška, vedoucí OPF

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/46

20. Dohoda o splátkách dluhu z kupní smlouvy KS 28/2021
Návrh usnesení:

RM schvaluje dohodu o splátkách dluhu mezi městem Ivančice jako věřitelem a paní K.,
nar…, bytem .., 66491 Ivančice, Němčice, jako dlužníkem, s lhůtou splatnosti deset
měsíců, dle předloženého návrhu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/47

21. Záměr prodeje pozemku p. č. 447/39 v k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení:
RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 447/39,
ovocný sad, ochrana zemědělský půdní fond, o výměře 324 m2, v k. ú. Hrubšice, obec
Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/48

22. Záměr prodeje pozemku p. č. 1157/41 v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 1157/41, orná půda o výměře
175 m2 v k. ú. Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/49

23. Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 57 a p. č. 844/17 v k. ú. Alexovice
Návrh usnesení:

RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků v k. ú. Alexovice:
p. č. 57, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře cca 233 m2 a p. č. 844/17, ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře cca 37 m2, vyznačené dle předloženého zákresu
v katastrální mapě,
společnosti Park Family s. r. o., IČO: 01730631, se sídlem: Tovární 23/2, Alexovice,
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664 91 Ivančice,
za účelem využití částí pozemků jako manipulačního prostoru pro provedení opravy
náhonu v blízkosti jezu na řece Jihlavě.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/50

24. Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 1201000494 ze dne 2. 4. 2019
Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 1201000494 ze dne 2. 4. 2019 , kterým
dojde k zúžení předmětu pachtovní smlouvy 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 v 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: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/51

25. Vyjádření k písemnosti ze dne 7.1. 2022

Návrh usnesení:
RM schvaluje odpověď panu K., bytem: .., 664 12 Oslavany, ve znění dle předložené
přílohy č. 1.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/52

26. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce rozvodů vody a vnitřní kanalizace
Penzionu pro důchodce Ivančice – objekt B1 a B2“ - schválení Dodatku č. 1 k SOD

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 12. 2021 s firmou
TROJAN - ZTI, s.r.o., se sídlem Foltýnova 998/1, 635 00  Brno, IČO 29304491, pro
veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce rozvodů vody a vnitřní kanalizace
Penzionu pro důchodce Ivančice – objekt B1 a B2“. Dodatkem se upravuje termín předání
a převzetí díla do 11. 3. 2022. Hrazeno bude z ORJ 555.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/53

27. Moravský rybářský svaz ZO Ivančice - revokace usnesení č. RM/2021/24/632

Návrh usnesení:
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RM ruší své usnesení č. RM/2021/24/632 ze dne 7. 9. 2021, poskytnutí dotace
Moravskému rybářskému svazu ZO Ivančice a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. 70/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/54

28. Záměr prodloužení nájemní smlouvy č. 2131000532 o nájmu části pozemku p. č. 900/4
v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr prodloužení nájemní smlouvy 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 a ortofotomapě, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, a to do
30. 4. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/55

29. Záměr nabytí pozemku p. č. 1835/18 v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí pozemku p. č. 1835/18, ostatní
plocha (ostatní komunikace) o výměře 312 m2 v k. ú. Budkovice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/56

30. Souhlas s úpravou plynovodu v areálu Technických služeb na ul. Padochovská

Návrh usnesení:
RM souhlasí s provedením rozdělení rozvodů plynu - předložená varianta 1. - v areálu
Střediska volného času na ul. Padochovská, ukládá starostovi vyrozumět o záměru úpravy
plynovodu společnost MATE Brno, a ukládá OSÚMI zahájit kroky k přípravě na realizaci
rozdělení rozvodů dle návrhu "Optimalizace zásobování areálu Technických služeb města
Ivančice plynem" dle schválené varianty 1.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/57

31. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ze dne 14. 5. 1999
Návrh usnesení:

RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené
dne 14. 5. 1999 mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, Ivančice
664 91, IČO 281859 a pí Marii Hvězdovou, IČO 61690431, se sídlem: .., 664 91 Ivančice,
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a to ke dni 31. 1. 2022 a současně tímto zrušuje část usnesení č. RM/2022/2/18 ze dne
12. 1. 2022 týkající se výpovědi Marie Hvězdové,  IČO 61690431, se sídlem: .., 664 91
Ivančice, IČO 61690431.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/4/58


