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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 5. schůze rady města konané dne 09.02.2022
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. Zápis do 1. ročníku základních škol zřizovaných městem Ivančice
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí termín zápisu do 1. ročníku základních škol, který se uskuteční dne
20. 4. 2022 v Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice, v Základní škole TGM Ivančice,
v Základní škole Ivančice-Němčice a v Základní škole Ivančice-Řeznovice, bližší
informace na webových stránkách jednotlivých organizací.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/59

2. Školní jídelna Ivančice - doplnění žádosti o změnu zápisu v Rejstříku škol a školských
zařízení
Návrh usnesení:

RM souhlasí s doplněním žádosti o změnu v Rejstříku škol a školských zařízení.
Předmětem doplnění je změna místa výkonu činnosti, kterou právnická osoba vykonává.
Původní místo výkonu činnosti bylo Ivančice, Na Brněnce 545/1, nově Ivančice, Lány
1716/4.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/60

3. Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků města Ivančice ke dni 31. 12. 2021
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí „Zprávu o povedené inventarizaci majetku a závazků města Ivančice
ke dni 31. 12. 2021“ předloženou ústřední inventarizační komisí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/61

4. Seniorský pěvecký sbor Bádule - převedení nespotřebované dotace
Návrh usnesení:

RM souhlasí, aby si Seniorský pěvecký sbor Bádule, IČO 22893806, převedl
nespotřebovanou dotaci z roku 2021 ve výši 11 160,- Kč do roku 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/62
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5. Práh jižní Morava, z. ú. - žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice pro rok 2022
Návrh usnesení:

RM odkládá projednání bodu a požaduje doplnit stanovisko odboru sociálních věcí.
Hlasování:

Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/63

6. Horní Pancíře, projekt vodovodu a splaškové kanalizace
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí informace o stavu projektu.
Hlasování:

Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/64

7. Informace o způsobu likvidace vozidla

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje způsob likvidace vraku vozidla 1BZ1670 formou odkupu navrženým
Generali Českou pojišťovnou a.s., u které bylo sjednáno pojištění. Městu tím nevznikne
žádná škoda.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/65

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje svěření pravomoci starostovi města, a v jeho nepřítomnosti místostarostovi
města,  uzavřít kupní smlouvu na prodej poškozeného vozidla RZ: 1BZ1670 s výhercem
aukce na aukčním portálu společnosti TotalCAR s.r.o., za kupní cenu ve výši 235 000,- Kč,
a to včetně přijetí plné moci k přepisu vozidla v registru vozidel.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/66

III. Návrh usnesení:
RM bere na vědomí informaci kontrolního orgánu CRR o způsobu nahrazení
havarovaného vozidla 1BZ1670 pořízeného z dotace.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/67

IV. Návrh usnesení:
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RM ukládá odboru správy a údržby majetku a investičnímu zajistit nákup vozidla, které
nahradí havarované vozidlo.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/68

V. Návrh usnesení:
RM schvaluje úhradu náhradního vozidla z provozní rezervy. Jakmile bude pojišťovnou
vyplaceno pojistné plnění, budou tyto finanční prostředky následně vráceny do provozní
rezervy.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/69

8. SOD - výměna stávajících radiátorů a rozvodů topení v objektu městské hájenky

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výměna stávajících radiátorů a
rozvodů topení v objektu městské hájenky na adrese Na Réně--, Ivančice, se zhotovitelem
Vladimírem Němcem, IČO 87886740, .., Oslavany 664 12. Cena díla 100 066 ,- Kč bez
DPH. Osloveny byly 3 firmy, které zaslaly cenovou nabídku. Hrazeno bude z rozpočtu BS.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/70

9. Servisní smlouva - výtahy - Besední dům
Návrh usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. S221058 na servis osobního a nákladního výtahu
v budově Besedního domu se zhotovitelem MP LIFTS s.r.o., IČO 25340638, se sídlem
Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1. 3.
2022 po dobu 5 let. Smluvní cena za rok je stanovena na 25 888,- Kč bez DPH. Hrazeno
bude z rozpočtu odboru správy a údržby majetku a investičního, ORJ 10.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/71

10. Vyřazení projektové dokumentace z majetku města "Průtah přes Alexovice"
Návrh usnesení:

RM schvaluje vyřazení projektové dokumentace akce "Průtah přes Alexovice" z majetku
města. Dokumentace v současné době již neodpovídá platným předpisům, důvod pro který
byla zpracovávaná již pominul a pro realizaci je nepoužitelná.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/72

11. Vyřazení projektové dokumentace z majetku města "Chodník Nad Klínkem"
Návrh usnesení:

RM schvaluje vyřazení projektové dokumentace akce "Chodník Nad Klínkem" z majetku
města. Dokumentace v současné době již neodpovídá platným předpisům, důvod pro který
byla zpracovávaná již pominul a pro realizaci je nepoužitelná.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/73

12. Vyřazení projektové dokumentace z majetku města "Přechod pro chodce před BD"

Návrh usnesení:
RM schvaluje vyřazení projektové dokumentace „Přechod pro chodce před BD“ akce pod
názvem "Ivančice - Tesařovo náměstí, Osvětlení přechodů pro chodce a prodloužení VO na
křižovatce silnic na Tesařově náměstí"" z majetku města. Dokumentace v současné době
již neodpovídá platným předpisům a pro realizaci je nepoužitelná.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/74

13. Vyřazení projektové dokumentace z majetku města "Nástupní plochy pro požární techniku"
Návrh usnesení:

RM schvaluje vyřazení projektové dokumentace ve stupni DUR na akci "Nástupní plochy
pro požární ochranu" z majetku města. Dokumentace v současné době již neodpovídá
platným předpisům a pro další stupeň projektové dle stavebního zákona je nepoužitelná.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/75

14. Souhlas s dělením parcely č. 2121/9 v k.ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM souhlasí jako majitel sousední parcely s dělením parcely č. 2121/9 v k.ú. Ivančice
podle předloženého návrhu GP č. 2250-3235/2021. Dělená parcela není ve vlastnictví
města.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/76

15. Stanovisko k uložení el. kabelu na pozemky ve vlastnictví města
Návrh usnesení:

RM souhlasí s uložením kabelů NN na akci "Energetická optimalizace budovy bývalého
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RETEXu" do chodníku - pozemky města p.č. 3130/6 a 3167/6 v k.ú. Ivančice.
Hlasování:

Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/77

16. Souhlas s umístěním zabezpečovacího zařízení - závory na železničním přejezdu Ivančice -
Stříbský Mlýn
Návrh usnesení:

RM souhlasí s umístěním zabezpečovacího zařízení - závor na železničním přejezdu na
krajské komunikaci č. II/152 mezi Ivančicemi a Stříbským mlýnem; dotčené pozemky
v majetku města Ivančice - p.č. 2480/2 a p.č. 2769/46 v k.ú. Kounické Předměstí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/78

17. Souhlas s umístěním stavby RD v Budkovicích na p.č. 1683/62
Návrh usnesení:

RM odkládá projednání bodu do doby, kdy obdrží stanovisko stavebního úřadu
k projednávanému bodu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/79

18. Stanovisko k žádosti o uznání vlastnického práva k pozemkům p. č. 516/8, p. č. 516/7 a p. č.
517/4 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit následující stanovisko k žádosti P.
č.j. MI 29571/2021:
Město Ivančice nemá v úmyslu uzavřít P., nar. .., bytem .., 664 91 Ivančice, Souhlasné
prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemkům p. č. 516/7, orná půda, o výměře
114 m2, p. č. 516/8, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 125 m2 a p. č. 517/4, zahrada,
o výměře 97 m2, vše v k. ú. Ivančice, vzhledem k tomu, že je přesvědčeno, že nedošlo
k vydržení vlastnického práva.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/80

19. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330061226/003-GPM - pozemek p. č. 699/7
v k. ú. Řeznovice - "Řeznovice - ..: NN přip. kab. příp."

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330061226/003-GPM
(Řeznovice - ..: 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:
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28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města
Ivančice p. č. 699/7 v k. ú. Řeznovice, 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/2022/5/81

20. Kupní smlouva – prodej pozemku p. č. 1453/96, v k. ú. Kounické Předměstí

I. Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit prodej pozemku p. č. 1453/96,
vinice, o výměře 510 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, do vlastnictví N., nar.
.. a N., nar. .., oba společně bytem .., 664 91 Ivančice, za kupní cenu ve výši 34 000,- Kč,
za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/82

II. Návrh usnesení:
RM ruší část usnesení č. RM/2020/19/518 ze dne 15.07.2020 týkající záměru
propachtování pozemku p. č. 1453/96, vinice, o výměře 510 m2, v k. ú. Kounické
Předměstí, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/83

21. Kupní smlouva - prodej částí pozemků p. č. 111/1 a  p. č. 111/2 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 111/1 a p. č.
111/2, oba zahrada, oddělené geometrickým plánem č. 1429-385/2021 ze dne 10. 1. 2022,
nově označené jako pozemek p. č. 111/5, zahrada, o výměře 41 m2, v k. ú. Kounické
Předměstí, do vlastnictví V., nar…, bytem .., 664 91 Ivančice, za kupní cenu 38 200,- Kč,
za podmínek stanovených v kupní smlouvě.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/84

22. Směnná smlouva SM 1/2022 - směna částí pozemků p. č. 107/3 a p. č. 2747/1 v k. ú.
Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemků v k. ú. Kounické
Předměstí:
p. č. 2747/1, ostatní plocha (ostatní komunikace), oddělené geometrickým plánem č. 1429 -
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385/2021 ze dne 10. 1. 2022 a označené nově jako pozemek p. č. 2747/9, zahrada o výměře
3 m2 ve vlastnictví města Ivančice, za p. č. 107/3, zahrada, oddělené dle uvedeného
geometrického plánu a označené nově jako pozemek p. č. 107/4, ostatní plocha (jiná plocha)
o výměře 3 m², ve vlastnictví V., nar. .., bytem: .., 664 91 Ivančice, za podmínek
stanovených ve směnné smlouvě č. SM 1/2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/85

23. Záměr prodeje části pozemku a záměr zřízení práva stavby - lokalita Černá pole
I.Návrh usnesení:

RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č.
3080/50, orná půda o výměře cca 120 m2, vyznačený v předloženém zákresu v katastrální
mapě červenou barvou, v k. ú. Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/86

II. Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města, aby projednáním bodu o způsobu zajištění a
financování, dopravní, technické infrastruktury, pro lokalitu Černá pole, dle „Územní
studie Ivančice – Černá pole“ byla pověřena RM a výstup následně předložila
zastupitelstvu města.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/87

24. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2607/49 v k. ú. Kounické Předměstí
Návrh usnesení:

RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č.
2607/49, lesní pozemek o výměře cca 30 m² v k. ú. Kounické Předměstí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/88

25. Záměr prodeje pozemku p. č. 215/2 v k. ú. Řeznovice

I. Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 215/2,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 v k. ú. Řeznovice.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/89

II. Návrh usnesení:
RM ukládá odboru právnímu řešit ve vztahu k p.č. 215/2 v k.ú. Řeznovice bezdůvodné
obohacení za 10 let.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/90

26. Veřejná zakázka malého rozsahu "Změna č. 1 Územního plánu Ivančice" - přidělení
zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení:
RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu "Změna č. 1 Územního plánu Ivančice"
firmě Institut regionálních informací, s.r.o., se sídlem Chládkova 898/2, 616 00  Brno, IČO
25585991, s nabídkovou cenou 775 000,- Kč bez DPH a lhůtou zpracování zakázky 225
kalendářních dnů a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveno bylo 6 firem,
podány byly 4 nabídky. Hrazeno bude z ORJ 6 a případné dotace JMK.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/91

27. Nadlimitní veřejná zakázka "Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně
Ivančice - opakovaná" - schválení Dodatku č. 1 k SOD
Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 11. 2021 s firmou
PROFI KLIMA solution s.r.o., se sídlem Nademlejnská 1069/24, Hloubětín, 198 00  Praha
9, IČO 06120059, na nadlimitní veřejnou zakázku "Výměna vzduchotechnického zařízení
ve Školní jídelně Ivančice - opakovaná". Dodatek řeší navýšení ceny o 101 657,22 Kč bez
DPH za vícepráce/méněpráce a prodloužení termínu o 35 kalendářních dnů.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/92

28. Podlimitní veřejná zakázka "Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 - Park & Ride II." -
schválení Dodatku č. 1 k SOD
Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 11. 2021 pro zakázku
"Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 - Park & Ride II." se společností Prefa Kompozity
a.s., IČO 26949881, se sídlem Kulkova 4231/10, 615 00  Brno – Židenice. Dodatek řeší
změnu rozložení nabídkové ceny do jednotlivých etap, celková cena zakázky se nemění.

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

Usnesení bylo přijato
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Číslo usnesení: RM/2022/5/93
29. Kupní smlouva - prodej pozemku p. č. 1158/70 v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení:
RM doporučuje schválit prodej pozemku p. č. 1158/70, orná půda, o výměře 536 m2 v k. ú.
Němčice u Ivančic, obec Ivančice, z vlastnictví města Ivančice do společného jmění N.,
nar. .. a N., nar. .., oba bytem: .., 66491 Ivančice, za kupní cenu ve výši 320 000,- Kč, za
podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/94

30. Kupní smlouva - prodej nově vyčleněného pozemku p. č. 2419/67 dle GP č. 1427-311/2021
v k. ú. Kounické Předměstí

I. Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města, vzít na vědomí, že nebyla obdržena žádná nabídka na
prodej pozemku p. č. 2419/67, zahrada, o výměře 9 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, obec
Ivančice, dle GP 1427-311/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/95

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 2419/67, zahrada, o výměře 9 m2, v k. ú.
Kounické Předměstí, obec Ivančice, dle GP 1427-311/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/96

31. Kupní smlouva - prodej pozemků p. č. 540/179 a p. č. 480/3 dle GP č. 513-148/2021, oba
v k. ú. Letkovice
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 540/179, ostatní plocha,
(manipulační plocha), o výměře 485 m2 a části pozemku p. č. 480/2, oddělené
geometrickým plánem č. 513-148/2021 ze dne 26. 5. 2021 a nově označené jako pozemek
p. č. 480/3, orná půda, o výměře 243 m2, oba v k. ú. Letkovice, obec Ivančice, z vlastnictví
města Ivančice, do vlastnictví D., nar. .., bytem: .., 66491 Ivančice, za kupní cenu ve výši
420,- Kč/m2, tj. celkem 305 760,- Kč, za podmínek uvedených v předložené kupní
smlouvě.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/97

32. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN- 014330056960/001-GPM - pozemek p. č.
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404/1, 406/1, 413/1 v k. ú. Hrubšice - "Hrubšice - ..: NN přip. kab. ved."
Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN- 014330056960/001-GPM
(Hrubšice - ..: NN přip. kab. ved.), 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. 404/1, 406/1, 413/1 v k. ú. Hrubšice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu
ve výši 7 550,- Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/98

33. Smlouva o výpůjčce - OPG rentgen

Návrh usnesení:
RM schvaluje doplněný, aktualizovaný text smlouvy o výpůjčce digitálního
panoramatického rentgenu NewTom GO 2 D s příslušenstvím mezi městem Ivančice jako
půjčitelem a MDDr. Janou Bušovou, IČO: 74452983, se sídlem: .., 664 91 Ivančice, jako
vypůjčitelem.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/99

34. Žádost o vyhrazené odstavné místo pro zásobování

Návrh usnesení:
RM nesouhlasí se zřízením odstavného stání dle předložené žádosti a ukládá
místostarostovi panu Sojkovi projednat možnosti řešení pro zásobování provozoven na
Komenského náměstí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/100

35. Souhlas se stavebním záměrem "Oprava mostních objektů na trati Moravské Bránice -
Oslavany"

Návrh usnesení:
RM souhlasí se stavebním záměrem "Oprava mostních objektů na trati Moravské Bránice
– Oslavany" na parcele č. 2780/5 v k.ú. Kounické Předměstí za podmínek stanovených
OSÚMI pod č.j.: MI 3171/2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/101
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36. Souhlas se stavebním záměrem Bytový dům T. Procházky 13

Návrh usnesení:
RM souhlasí za město Ivančice, jako majitele sousedního pozemku p.č. 3167/10 v k.ú.
Ivančice, se stavebním záměrem "Bytový dům T. Procházky 13" za podmínek stanovených
OSÚMI pod č.j.: MI 3134/2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/5/102


