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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 7. mimořádné schůze rady města konané
dne 28.02.2022

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. Jmenování člena Komise pro oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji

Návrh usnesení:

RM bere na vědomí skončení členství S. v Komisi pro oceňování vyřazených předmětů
určených k prodeji a jmenuje s účinností od 1.3.2022 novým členem komise p. Petra
Střeštíka.
Komise tedy bude pracovat ve složení: předsedkyně Ing. Ivana Krejčová, další členové
Zuzana Světlíková, Jarmila Hortová, Petr Střeštík.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/7/155

2. Schválení podání projektu „Prorodinné a seniorské aktivity v Ivančicích“  za OSV pověření
Evy Ošmerové

Návrh usnesení:
RM schvaluje podání projektu „Prorodinné a seniorské aktivity v Ivančicích“ předloženého
odborem sociálních věcí a doporučuje ho předložit do dotačního programu Jihomoravského
kraje formou žádosti o finanční podporu z dotačního programu Podpora rodinné a
seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2022. Dále rada města pověřuje Evu Ošmerovou,
DiS. k zastupování a jednání za město Ivančice při podání a realizaci projektu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/7/156

3. K. - žádost o poskytnutí dotace
Návrh usnesení:

RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 8 000,- Kč K.,  bytem .., 664 91
Ivančice, na akce pořádané v místní části Němčice, zejména na Velikonoční hrkání,
Čarodějnický den, Hurá na prázdniny, sázení ovocných stromků, Drakiáda, Halloween,
Mikuláš, zdobení vánočního stromečku a zpívánky na štědrý den 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. RM současně
schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/7/157
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4. Uzavření školních družin základních škol v době jarních prázdnin
Návrh usnesení:

RM souhlasí v souladu s vyhláškou č. 163/2018 Sb., § 8, odstavec 2, s uzavřením školních
družin při základních školách: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Základní škola
V. Menšíka Ivančice, Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Němčice a Základní škola
a mateřská škola, Ivančice-Řeznovice, a to v době od 7. 3. 2022 do 11. 3. 2022,
z organizačních a technických důvodů.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/7/158

5. Symbolické vyvěšení ukrajinské vlajky
Návrh usnesení:

RM schvaluje, aby město Ivančice podpořilo Ukrajinu vyvěšením její státní vlajky ihned.
Hlasování:

Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/7/159


