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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 6. schůze rady města konané dne 23.02.2022
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. Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2021 a kontrolách, které
provedl pracovník kontroly u příspěvkových organizací a spolků

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí „Zprávu o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2021 na
úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky".

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/103

2. Technické služby města Ivančice - čerpání investičního fondu

Návrh usnesení:
RM souhlasí, aby příspěvková organizace Technické služby města Ivančice čerpala fond
investic a reprodukce majetku ve výši 300 000,- Kč na pořízení zařízení ke skladování a
výdeji pohonných hmot.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/104

3. ZŠ V. Menšíka Ivančice - čerpání rezervního fondu a fondu investic

I. Návrh usnesení:
RM souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola V. Menšíka Ivančice čerpala
rezervní fond ve výši 15 000,- Kč na posílení fondu investic.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/105

II. Návrh usnesení:
RM souhlasí, aby příspěvková organizace čerpala fond investic ve výši 173 250,- Kč na
vybudování venkovní učebny - venkovního altánu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/106
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4. ZŠ V. Menšíka Ivančice - žádost o povolení zřídit přípravnou třídu

Návrh usnesení:
RM souhlasí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 47
odst. 1, se zřízením dvou přípravných tříd v Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice,
a to od 1. 9. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/107

5. ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice - školní vzdělávací plán mateřské školy

Návrh usnesení:
RM projednala Školní vzdělávací plán "Dítě a jeho svět" zpracovaný Mateřskou školou
Řeznovice a bere jeho znění na vědomí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/108

6. Práh jižní Morava, z. ú. - žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice pro rok
2022

Návrh usnesení:
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice pro rok 2022 ve výši 10 000,-
Kč zapsanému ústavu Práh jižní Morava, IČO 70288101, na úhradu nákladů spojených
s péči o občany města Ivančice se závažným duševním onemocněním. Zároveň RM
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. Hrazeno bude z rezervy rady.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/109

7. Uzavření dodatku č.7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3 Palackého náměstí 87/41, Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 87/41,
Ivančice, nájemkyně K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 28. 2. 2023.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/110

8. Sběr žádostí do sítě sociálních služeb JMK pro rok 2023
Návrh usnesení:

RM souhlasí, aby do žádosti KÚ Jihomoravského kraje – formuláře pro rozvojové
záměry sociálních služeb v ORP Ivančice „vznik domova se zvláštním režimem +
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odlehčovací lůžka“  v lokalitě Horní Pancíře Ivančice, byly pro nově vznikající služby
v roce 2023 uvedeny údaje poskytovatele: Domovy seniorů BeneVita s.r.o., IČO
08207364, se sídlem Radimovice č. 134, PSČ 463 44, zastoupená jednatelem – D., nar. ..,
a poté bude elektronický  formulář prostřednictvím Krajského informačního systému
KISSOS odeslán ke zpracování KÚ. Zajistí vedoucí OSV Mgr. Surovčík.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/111

9. Osoba vykonávající funkci opatrovníka – P., omezeného na svéprávnosti
Návrh usnesení:

RM schvaluje jako osobu vykonávající funkci opatrovníka P., nar. .., bytem Ivančice, ..,
omezeného na svéprávnosti rozsudkem OS Brno-venkov pod č.j. Nc 7421/2021-73, za
město Ivančice Mgr. Irenu Šancovou, pracovnici odboru sociálních věcí. V oblasti
právních záležitostí bude poskytována součinnost Mgr. Radkem Hlaváčem z právního
odboru.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/112

10. Smlouva o dílo na zpracování LHO pro zařizovací obvod Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje Smlouvu o dílo na  „Zpracování lesních hospodářských osnov pro
zařizovací obvod LHO Ivančice  (kód LHC 609 804)" mezi městem Ivančice a
společností ING-FOREST, s.r.o. Celková cena 228 327,- Kč je nejvýše přípustná a
nepřekročitelná, bude hrazena formou dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/113

11. Smlouva o spolupráci - DIMATEX CS, s.r.o.

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o spolupráci mezi městem Ivančice a společností DIMATEX CS,
spol. s r.o.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/114

12. Dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů mezi společností EKO-KOM, a.s. a městem Ivančice z důvodu změny svozové
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společnosti.
Hlasování:

Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/115

13. Umístění doplňkových stavebních objektů u rekreační chaty na p.č. 2607/49 a 2607/50
Návrh usnesení:

RM nesouhlasí s umístěním stavebních objektů  (odpadní jímka, zásobník na pitnou vodu,
retenční nádrž na dešťovou vodu se zasakovací šachtou a zpevněná parkovací plocha pro
motorová vozidla) na parcelách v majetku města č. 2607/49 a 2607/50 u objektu rekreační
chaty na p.č. 2607/11 vše v k.ú. Kounické Předměstí dle předložené žádosti;
- pokud jde o otázku odpadních vod - bez hydrogeologického posudku, bez vyjádření správce
povodí vodního toku, bez předběžného stanoviska vodoprávního úřadu k řešení odpadních vod
nelze k žádosti přijmout relevantní usnesení,
- pokud jde o otázku zřízení zpevněné parkovací plochy pro motorová vozidla - RM
nesouhlasí, neboť se jedná o lesní pozemek.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/116

14. Vyjádření k přeložce skříně EGD akce "Ivančice Krumlovská .., úprava kab. NN"

Návrh usnesení:
RM souhlasí s přeložkou kabelové skříně SS200/PK akce "Ivančice Krumlovská ..,
úprava kab. NN". Majetek a zájmy města nejsou akcí dotčeny.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/117

15. Souhlas s umístěním novostavby RD v Hrubšicích na p.č. 281/25

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu: Do doby, než budou splněny podmínky sjednané ve
smlouvě s firmou BAUMAT spol. s r.o., nelze k žádosti o souhlas přijmout relevantní
usnesení.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/118

16. Souhlas se záměrem hydrogeologického průzkumu na p.č. 2526/1 v k.ú. Kounické
Předměstí

Návrh usnesení:
RM souhlasí se záměrem hydrogeologického průzkumu na parcele č. 2526/1, která
sousedí s parcelou v majetku města, a s provedením uzavírky veřejné účelové
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komunikace dle odsouhlaseného schématu přechodného dopravního značení od PČR.
Zhotovitel bude mít před zahájením akce stanoveno zvláštní užívání komunikace a
úplnou uzavírku od OSČ/SH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/119

17. ZŠ V. Menšíka Ivančice - výměna oken
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí informaci o nutnosti výměny oken v základní škole na ulici Růžová
z bezpečnostních důvodů.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/120

18. Souhlas s trasou přípojky EGD "Řeznovice - č.p. ..: NN kab.příp."

Návrh usnesení:
RM souhlasí s navrženou trasou stavebního záměru "Řeznovice - č.p. ..: NN kab. příp."
za podmínek stanovených OSÚMI pd č.j.: MI 30552/2021.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/121

19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001040020938/002-DURP
- „Řeznovice - č.p. ..: NN kab.příp.“; dotčený pozemek v majetku města p. č. 670/1 v k. ú.
Řeznovice

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-
001040020938/002-DURP (Řeznovice - č.p. ..: NN kab.příp.) mezi městem Ivančice jako
budoucím povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá
Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to
k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 670/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice, 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/2022/6/122

20. Souhlas s trasou přípojky EGD akce "Ivančice, Na Úvoze, Dům seniorů, DSNN"
Návrh usnesení:

RM souhlasí s návrhem trasy pro umístění kabelové přípojky elektro na akci "Ivančice,
Na Úvoze, Dům seniorů, DSNN" za podmínek stanovených ve vyjádření OSÚMI pod.
č.j. MI 1080/2022.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/123

21. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030071129/001-PUTT -
„Ivančice, Na Úvoze, Domov seniorů, DSNN“; dotčené pozemky v majetku města p. č.
900/43, 900/44, 900/45, 900/46, 900/47 v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-
001030071129/001-PUTT (Ivančice, Na Úvoze, Domov seniorů, 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 pozemků ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 900/43,
900/44, 900/45, 900/46, 900/47, vše orná půda, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, a to za
jednorázovou náhradu  ve výši 8 500,- Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/124

22. Záměr pronájmu části pozemků p. č. 658/5, p. č. 658/1, p. č. 658/2 a p. č. 658/6, vše v k. ú.
Řeznovice a Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 120120386 ze dne 11. 1. 2012

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 120120386 (uzavřené dne 11. 1.
2012), mezi městem Ivančice (jako pronajímatelem) a H., nar. .., bytem: .., 664 91
Ivančice (jako nájemcem), a to ke dni 31. 3. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/125

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků
- p. č. 658/5, ostatní plocha, (ostatní komunikace),
- p. č. 658/6, ostatní plocha, (ostatní komunikace),
- p. č. 658/1, ostatní plocha, (ostatní komunikace),
- p. č. 658/2, ostatní plocha, (ostatní komunikace),

o přibližné celkové výměře 250 m2, vyznačené v předloženém zákresu v katastrální a
ortofotomapě červenou barvou, vše v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/126
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23. Záměr prodeje pozemků p. č. 1585/42 a p. č.  1585/43 v k. ú. Letkovice

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků p. č. 1585/42,
ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 80 m2 a p. č. 1585/43, ostatní plocha, neplodná
půda, o výměře 32 m2 v k. ú. Letkovice, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/127

24. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2131000532 o nájmu části pozemku p. č. 900/4
v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 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,
kterým dojde k prodloužení nájmu do 30. 4. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/128

25. Nájemní smlouvy č. 2131000529 a č. 2131000530 - o pronájmu částí pozemků 2607/5,
p. č. 2607/49 a p. č. 2607/56, vše v k. ú. Kounické Předměstí
Návrh usnesení:

RM schvaluje
a) nájemní smlouvu č. 2131000529 o nájmu částí pozemků: p. č. 2607/5, neplodná půda,
(ostatní plocha), p. č. 2607/49, lesní pozemek a p. č. 2607/56, lesní pozemek, o celkové
výměře cca 25 m2, vyznačené zákresem na katastr. a ortofotomapě fialovou barvou
(předložená příloha č. 1), mezi městem Ivančice (jako pronajímatelem) a L., nar. ..,
bytem: .., 625 00 Brno, (jako nájemcem) za podmínky, že bude přes tyto části pozemků
zachován přístup k chatám č. ev. 34 a č. ev. 37, dle zákresu na katastr. a ortofotomapě
červenou barvou (předložená příloha č. 1), vše v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice,
za nájemné ve výši 2,- Kč/m2/rok, tj. 50,- Kč/rok.

b) nájemní smlouvu č. 2131000530 - o nájmu části pozemku p. č. 2607/5, neplodná půda,
(ostatní plocha), o celkové výměře cca 35 m2, vyznačené zákresem na katastr. a
ortofotomapě modrou barvou (předložená příloha č. 1), mezi městem Ivančice (jako
pronajímatelem) a J., nar. .., bytem: .., 602 00 Brno, (jako nájemcem), za podmínky, že
bude přes tuto část pozemku zachován přístup k chatě č. ev. 38, a to od chaty č. ev. 36,
dle zákresu na katastr. a ortofotomapě červenou barvou (předložená příloha č. 1), vše
v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice,  za nájemné ve výši 2,- Kč/m2/rok, tj. 70,-
Kč/rok.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/129
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26. Nájemní smlouva č. 1040000046 o nájmu pozemku p. č. st. 1524, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 31 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. ev. 1192,  vše
v k. ú. Ivančice

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 1040000046 o nájmu pozemku p. č. st. 1524,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m2, jehož součástí je objekt občanské
vybavenosti č. ev. 1192,  vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, uzavíranou mezi městem
Ivančice a Jiřinou Kovaříkovou, IČO 40964396, se sídlem: .., 664 91 Ivančice, za
nájemné ve výši 3 000,- Kč za sjednané období nájmu, a to od 1. 3. 2022 do 30. 3. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/130

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje odpověď paní Jiřině Kovaříkové, IČO 40964396, se sídlem: .., 664 91
Ivančice, ve znění dle předložené přílohy č. 1.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/131

27. Nájemní smlouva č. 2131000535 o nájmu pozemků p. č. 7, p. č. 8 a části pozemku p. č.
9/1, vše v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000535 o nájmu pozemků p. č. 7, ostatní plocha,
(sportoviště a rekreační plocha), o výměře 1 230 m2, p. č. 8, zahrada, o výměře 380 m2 a
části pozemku p. č. 9/1, ostatní plocha, (jiná plocha), o výměře 450 m2 , vyznačené
v předloženém zákresu v katastrální a ortofotomapě, o výměře 2 060 m2 vše
v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, mezi městem Ivančice (jako pronajímatelem) a Sborem
Jednoty bratrské v Ivančicích, se sídlem: Komenského nám. 1611/9a, 664 91 Ivančice,
IČO 73634352 (jako nájemcem), za nájemné ve výši 1 000,- Kč za sjednané období nájmu,
a to od 17. 6. 2022 do 18. 6. 2022 (včetně).

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/132

28. Nájemní smlouva č. 2131000536 - části pozemků p. č. 57, p. č. 844/17 v k. ú. Alexovice

Návrh usnesení:
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000536 o pronájmu částí pozemků 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, v k. ú. Alexovice, vyznačené dle předloženého
zákresu v katastrální mapě, mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a společností
Park Family s. r. o., IČO: 01730631, se sídlem: Tovární 23/2, Alexovice, 664 91
Ivančice, jako nájemcem, za nájemné ve výši 13 500,- Kč za sjednanou dobu pronájmu.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/133

29. Smlouva o vzájemné spolupráci - propagace děl A. Muchy

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci při propagaci děl Alfonse Muchy mezi
Nadací Mucha, IČO: 62930494, se sídlem: Hradčanské náměstí 65/6, Hradčany, 118 00
Praha 1, a městem Ivančice jako pořadatelem výstavy.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/134

30. Souhlas vlastníka s pronájmem části budovy č.p. 1112 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM uděluje souhlas města Ivančice jako vlastníka budovy č. p. 1112 na pozemku p. č. st.
60/6 v k. ú. Kounické Předměstí, Technickým službám města Ivančice, příspěvkové
organizaci, IČO: 06880851, se sídlem: Padochovská 1717/17, 664 91 Ivančice,
k pronájmu části nebytových prostor (místnost č. 5, 1. patro) o výměře 36 m2 v uvedené
budově a uzavření nájemní smlouvy se společností DS DUMA s.r.o., IČO: 09358641, se
sídlem: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/135

31. Zjednodušené podlimitní řízení "II/152, II/394 Ivančice, okružní křižovatka - U Tří
kohoutů" - schválení zadávací dokumentace

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení komise pro zadávání zakázek text zadávací
dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku "II/152, II/394 Ivančice, okružní
křižovatka - U Tří kohoutů". Hrazeno bude z ORJ 555.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/136

II. Návrh usnesení:
RM jmenuje členy komise pro hodnocení nabídek podlimitní veřejné zakázky "II/152,
II/394 Ivančice, okružní křižovatka - U Tří kohoutů" ve složení: členové - Jaroslav Sojka,
Ing. Ilona Valentová, náhradníci - Ing. Roman Sládek, Ing. Luděk Bernard.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/137

32. Veřejná zakázka malého rozsahu "Hrubé terénní úpravy pozemků p. č. 241/2, p. č. 241/3
v k. ú. Hrubšice, obec Ivančice" - schválení Dodatku č. 1 k SOD

Návrh usnesení:
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 2. 2022 na zakázku
"Hrubé terénní úpravy pozemků p. č. 241/2, p.č. 241/3 v k.ú. Hrubšice, obec Ivančice"
s firmou Technické služby CZ s.r.o., se sídlem Nádražní 253/19, 664 12  Oslavany, IČO
29216125. Dodatkem se upravuje termín dokončení prací do 31. 3. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/138

33. Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce střechy kina Réna, Palackého náměstí,
Ivančice" - schválení Dodatku č. 1 k SOD

Návrh usnesení:
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 12. 2021 na zakázku
"Rekonstrukce střechy kina Réna, Palackého náměstí, Ivančice" s firmou SEADON s.r.o.,
se sídlem Rovniny 1116/45, 748 01  Hlučín, IČO 28601505. Dodatkem se zvyšuje cena
díla o vícepráce ve výši 128 930,- Kč bez DPH a mění se termín zahájení prací na části B.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/139

34. Veřejná zakázka malého rozsahu "Pořízení osobního vozidla pro město Ivančice" -
schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení komise pro zadávání zakázek text výzvy a zadávací
dokumentace na zakázku "Pořízení osobního vozidla pro město Ivančice". Hrazeno bude
z ORJ 101 a provozní rezervy.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/140

35. Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru - Mateřská škola Na Úvoze Ivančice

Návrh usnesení:
RM uděluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k přijetí věcného daru -
dětské stavebnice v hodnotě 2 752,- Kč pro Mateřskou školu Na Úvoze Ivančice od firmy
IVACAR Ivančice, spol. s r. o., Krumlovská 30, PSČ 664 91, IČO 48906719.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/141

36. Záměr pronájmu části hřbitovní zdi, za účelem prezentace výrobků v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM neschvaluje záměr pronájmu části hřbitovní zdi o výměře cca 42 x 30 cm, za účelem
umístění reklamní cedule s prezentací výrobků společnosti VF & N, spol. s r.o., IČO:
46960651, se sídlem: Veveří 464/17, 602 00 Brno, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/142

37. Záměr propachtování části pozemku p. č. 505/59 v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku p. č. 505/59, trvalý travní porost,
vyznačené v předloženém zákresu v katastrální a ortofotomapě, o přibližné výměře cca
2 600 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/143

38. Záměr zúžení předmětu pachtovní smlouvy č. 2131000525 uzavřené dne 24. 9. 2021

Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr zúžení předmětu pachtovní smlouvy č. 2131000525 uzavřené dne
24. 9. 2021 o propachtování pozemků uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy, kdy
tímto dochází k zúžení předmětu pachtovní smlouvy o níže uvedené pozemky:

- p. č. 1729/22, orná půda, o výměře 1 323 m2,
- p. č. 2020/16, orná půda, o výměře 661 m2,

oba v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, a to s účinností od
1. 10. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/144

39. Přechodné dopravní značení na ul. Josefa Vávry 27
Návrh usnesení:

RM souhlasí s prodloužením umístění přechodného dopravního značení pro zábor
veřejného prostranství na ul. Josefa Vávry před objektem č. 27 do 30. 4. 2022

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/145
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40. Vyjádření ke stavebnímu záměru "Rekreační chata, přípojky, jímky, parkování"
v Meruňkovém sadu

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí stavební záměr "Rekreační chata, přípojky, jímky, parkování"
v rekreační oblasti Meruňkový sad na p.č. 2594/44 v k.ú. Kounické Předměstí. Stavební
záměr se nedotýká žádné parcely nebo technické infrastruktury v majetku nebo ve správě
města.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/146

41. Umístění trasy DSVN EGD akce "Ivančice, VN180, p. Ekotex rekonstrukce"

Návrh usnesení:
RM souhlasí s umístěním kabelové trasy DSVN akce "Ivančice, VN 180, p. Ekotex
rekonstrukce" na ulici Na Volvách a s odstraněním vzdušného vedení VN podél
mlýnského náhonu za podmínek stanovených OSÚMI č.j.: MI 4208/2022 s doplněním
textu ve druhé odrážce „a pode dnem mlýnského náhonu“.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/147

42. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001040018923/001-ELIS -
„Ivančice, VN180 p. Ekotex rekonstrukce“; dotčené pozemky v majetku města p. č.
3153/3, 3167/34, 3167/36, 3167/4, 357/1 v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-
001040018923/001-ELIS (Ivančice, VN180 p. Ekotex rekonstrukce) 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 pozemků ve vlastnictví města Ivančice p. č. 3153/3, ostatní
plocha, ostatní komunikace; p. č. 3167/34, vodní plocha, tok přirozený; p. č. 3167/36,
ostatní plocha, ostatní komunikace; p. č. 3167/4, ostatní plocha, ostatní komunikace;
p. č. 357/1, ostatní plocha, ostatní komunikace; v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, a to za
jednorázovou náhradu ve výši 14 200,- Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/148

43. Smlouva o zřízení věcného břemene č. Hru,Rez - 10001/2022 – dotčené pozemky p. č.
19/4 a 28 v k. ú. Hrubšice a p. č. 231/1, 232/1, 681/1, 682/2, 696/13 v k. ú. Řeznovice -
"Optická propojovací trasa itself Hrubšice-Řeznovice"

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. „Hru,Rez - 10001/2022“ (Optická
propojovací trasa itself Hrubšice-Řeznovice), mezi městem Ivančice jako povinným
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z věcného břemene a Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4,
IČO: 03213595, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví
města Ivančice p. č. 19/4 a 28 v k. ú. Hrubšice a p. č. 231/1, 232/1, 681/1, 682/2, 696/13
v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 18 215,- Kč bez DPH.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/149

44. Městské lesy Ivančice – souhlas zřizovatele s uzavřením podpachtovní smlouvy - pozemek
p. č. 847/95 v k. ú.  Letkovice - Přírodní památka Bouchal

I. Návrh usnesení:
RM uděluje příspěvkové organizaci Městské lesy Ivančice souhlas zřizovatele a vlastníka
pozemku s uzavřením podpachtovní smlouvy o podpachtování pozemku p. č. 847/95
v k. ú.  Letkovice, který tvoří území Přírodní památky Bouchal, na dobu nejvýše 5 let, a
to za účelem pastvy ovcí a koz za účelem zajištění péče o pozemek v souladu s platným
plánem péče o území přírodní památky Bouchal, s tím, že smlouva bude obsahovat zákaz
výsadby trvalých porostů, zřizování jakýchkoliv staveb a stálých zařízení a zákaz trvalého
oplocení.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/150

II. Návrh usnesení:
RM ukládá řediteli příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice, aby do 10 pracovních
dnů ode dne uzavření podpachtovní smlouvy zaslal kopii této smlouvy Městskému úřadu
Ivančice, odboru právnímu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/151

45. KIC Ivančice - možnost využití veřejného prostranství za účelem pořádání farmářských
trhů 2022

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje užívání veřejného prostranství (Palackého náměstí - prostor před kostelem
a parkoviště před radnicí) Kulturním a informačním centrem Ivančice za účelem pořádání
farmářských trhů 2022 v těchto termínech:

5. 3. 2022 6.00 – 13.00
2. 4. 2022 6.00 – 13.00
7. 5. 2022 6.00 – 13.00
4. 6. 2022 6.00 – 13.00
3. 9. 2022 6.00 – 13.00
1. 10. 2022 6.00 – 13.00
5. 11. 2022 6.00 – 13.00
9. 12. 2022                                                   10.00 – 22.00
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/152

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje vybírání pronájmu za prodejní stánky a prodejní místa jménem a na účet
KIC Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/153

III. Návrh usnesení:
RM uděluje souhlas s využitím nádvoří (včetně WC) a vestibulu radnice v době pořádání
kulturních akcí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/6/154


