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M Ě S T O    I V A N Č I C EV ý p i sz přijatých usnesení 10. schůze rady města konané dne 23.03.2022
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. Text Kroniky města 2021
Návrh usnesení:

RM schvaluje text Kroniky města za rok 2021.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/193

2. Zápis do Mateřských škol Chřestová a Na Úvoze
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí termín a místo zápisu do Mateřských škol Chřestová a Na Úvoze, ato v době od 2.5.2022 do 13.5.2022 s tím, že žádost mohou zákonní zástupci doručit
− do datové schránky školy,
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
− osobním podáním ve škole, a to 9.5.2022 v době 10.00 - 12.00 hodin a 14.00 – 16.00hodin.Oznámení o zápisu bude zveřejněno  na webových stránkách zmíněných škol a v místníkabelové televizi.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/194

3. Žádost o sponzorský dar pro LDN  Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Návrh usnesení:

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč Nemocnici Ivančice navybavení nově zřízené společenské místnosti LDN; současně rada města schvalujepříslušnou darovací smlouvu. Hrazeno bude z rezervy rady.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/195

4. Smlouva o poskytnutí finanční podpory JmK - pečovatelská služba
Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služebz rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK075259/22/OSV městu Ivančice, na základě
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které bude městu Ivančice poskytnuta částka 893 600,- Kč pro rok 2022 jako účelováfinanční podpora na jednotlivé sociální služby - na pečovatelskou službu a na dennístacionář.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/196

5. Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12, Chřestová 1018/41
Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12, Chřestová 1018/41, Ivančice,nájemkyně D., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 3. 2023.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/197

6. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 9, Chřestová 1018/41
Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 9, Chřestová 1018/41, Ivančice,nájemkyně K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 3. 2023.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/198

7. Přidělení hostinského pokoje a bytových jednotek č. 58 a č. 54 v Penzionu pro důchodce
I. Návrh usnesení:

RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové ze dne 9.3.2022 přiděleníhostinského pokoje, situovaného ve 3. poschodí bloku A, v  Penzionu pro důchodce  B.,bytem .., 664 91 Ivančice.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/199

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové ze dne 9.3.2022 přidělení bytu č. 58(bezbariérový), situovaného v 1. nadzemním podlaží bloku A, v Penzionu pro důchodceK., .., 664 91 Ivančice.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/200
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III. Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové ze dne 9.3.2022 přidělení  bytu
č. 54, situovaného ve 2. nadzemním podlaží bloku A1, v Penzionu pro důchodce  K.,bytem ...

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/201

8. Souhlas s umístěním stavby RD v Hrubšicích na p.č. 281/27
Návrh usnesení:

RM souhlasí s umístěním novostavby RD na p.č. 281/27 v k.ú. Hrubšice a s napojenímstavební parcely na komunikaci.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/202

9. Souhlas s umístěním stavby RD v Hrubšicích na p.č. 281/25
Návrh usnesení:

RM souhlasí s umístěním novostavby RD na p.č. 281/25 v k.ú. Hrubšice a s napojenímstavební parcely na komunikaci dle předložené dokumentace.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/203

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

RM souhlasí jako majitel sousední parcely a komunikace s umístěním novostavby RD anapojením stavby na veřejnou komunikaci v majetku města novým sjezdem a nájezdemza podmínek stanovených OSÚMI pod č.j. MI 2970/2022.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/204

11. Souhlas s výsadbou stromů na části pozemku p. č. 1620/1 v k. ú. Letkovice
Návrh usnesení:

RM souhlasí s výsadbou 10 ks ovocných stromů (třešní) a 3 ks lípy na části pozemkup. č. 1620/1 v k. ú. Letkovice, obec Ivančice.Žadatel bere na vědomí, že jakmile vysazené ovocné stromy na části pozemkup. č. 1620/1 zakoření, budou dle ust. § 507 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,považovány za součást tohoto pozemku a vlastníkem stromů se stane vlastník pozemku,
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tedy město Ivančice.Nákup stromů bude hrazen z rozpočtu Technických služeb města Ivančice.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/205

12. Pachtovní smlouva č. 2131000539 o propachtování části pozemku p. č. 505/59 v k. ú.Němčice u Ivančic
Návrh usnesení:

RM schvaluje pachtovní smlouvu č. 2131000539 o propachtování části pozemku p. č.505/59, trvalý travní porost,  vyznačené v předloženém zákresu v katastrální aortofotomapě, o přibližné výměře cca 2 600 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice,uzavíranou mezi městem Ivančice (jako propachtovatelem) a J., nar. .., bytem: .., 664 91Ivančice, (jako pachtýřem), za pachtovné ve výši 0,40 Kč/m2/rok, celkem tedy 1 040,-Kč/rok, přičemž bude každoročně zvyšováno o státem přiznanou míru inflace.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/206

13. Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2131000525 uzavřené dne 24. 9. 2021
I. Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2131000525, uzavřené dne 24. 9.2021, o propachtování pozemků uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy, meziměstem Ivančice, IČO 281859, jako propachtovatelem a ADW FARM, a. s., IČO60720514, se sídlem: Lesonice 165, 675 44 Třebíč, jako pachtýřem, na základě kteréhodochází s účinností od 1. 10. 2022 k zúžení předmětu pachtu, a to o pozemky p. č.1729/22, orná půda, o výměře 1 323 m2 a p. č. 2020/16, orná půda, o výměře 661 m2, obav k. ú. Kounické Předměstí a současně s tímto dochází ke snížení pachtovného, a to na137 446,- Kč/rok, přičemž bude každoročně zvyšováno o státem přiznanou míru inflace.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/207

II. Návrh usnesení:
RM ukládá OP (Mgr. Cenkové) podat žádost na SPÚ ohledně vytyčení cest na pozemcíchve vlastnictví města Ivančice, a to:- 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 Katastrálníhoúřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/208
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14. Nájemní smlouva č. 1040000047 o nájmu pozemku p. č. st. 1524, zastavěná plocha anádvoří, o výměře 31 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. ev. 1192,  všev k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje nájemní smlouvu č. 1040000047 o nájmu pozemku p. č. st. 1524,zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m2, jehož součástí je objekt občanskévybavenosti č. ev. 1192, vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, uzavíranou mezi městemIvančice (jako pronajímatelem) a Jiřinou Štočkovou, IČO 07129017, se sídlem: .., 664 91Ivančice, (jako nájemcem) za nájemné ve výši 3 000,- Kč za sjednané období nájmu, a to od31. 3. 2022 do 29. 4. 2022.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/209

15. Nájemní smlouva č. 2131000533 o nájmu pozemku p. č. 1158/96 v k. ú. Němčiceu Ivančic
Návrh usnesení:

RM odkládá projednání bodu do doby zpracování aktualizace cenové mapy.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/210

16. Nájemní smlouva č. 2131000537 o nájmu nově vyčleněného pozemku p. č. 2419/67 dleGP č. 1427-311/2021 v k. ú. Kounické Předměstí
Návrh usnesení:

RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000537 o nájmu části pozemku p. č. 2422/40 a
části pozemku p. č. 2419/3, oddělené geometrickým plánem č. 1427-311/2021 prorozdělení pozemku, nově označené jako pozemek p. č. 2419/67, zahrada, o výměře 9 m2,v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice - dle GP 1427-311/2021, uzavíranou meziměstem Ivančice jako pronajímatelem a M., nar. .., bytem: .., 664 91 Ivančice, jakonájemcem, za nájemné ve výši 490,- Kč/rok, přičemž bude každoročně zvyšovánoo státem přiznanou míru inflace.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/211

17. Nájemní smlouva č. 2131000538 o nájmu části pozemků p. č. 658/5, p. č. 658/1, p. č.658/2 a p. č. 658/6, vše v k. ú. Řeznovice
Návrh usnesení:

RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000538 o nájmu 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) a p. č. 658/2, ostatní plocha, (ostatníkomunikace), vyznačené v předloženém zákresu v katastrální a ortofotomapě, o celkovévýměře 250 m2,  vše v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice, uzavíranou mezi městem Ivančice
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(jako pronajímatelem) a M., nar. .., bytem: .., 664 91 Ivančice, (jako nájemcem), zanájemné ve výši 60,- Kč/m2/rok, celkem tedy 15 000,- Kč/rok, přičemž bude každoročnězvyšováno o státem přiznanou míru inflace.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/212

18. Kupní smlouva - prodej částí pozemků p. č. 678/3, 678/5, 678/6 a pozemků p. č. 621/5 ap. č. 621/8 v k. ú. Řeznovice
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej :
a) částí pozemků p. č. 678/3, o výměře 37 m2, p. č. 678/4, o výměře 9 m2 a p. č. 678/6,o výměře 11 m2, všechny ostatní plocha (neplodná půda) v k. ú. Řeznovice, oddělenégeometrickým plánem č. 328-8/2022 ze dne 3. 2. 2022, nově označené jako pozemekp. č. 678/7, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 57 m2 v k. ú. Řeznovice,b) pozemků p. č. 621/5 o výměře 203 m2 a p. č. 621/8 o výměře 208 m2, oba ostatníplocha (neplodná půda),do vlastnictví N., nar. .., bytem .., 664 91 Ivančice, za kupní cenu 171 820,- Kč vč. DPH,za podmínek stanovených v kupní smlouvě č. KS 5/2022.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/213

19. Kupní smlouva - prodej pozemku p. č. 215/2 v k. ú. Řeznovice
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 215/2, zastavěnáplocha a nádvoří o výměře 37 m2 v k. ú. Řeznovice, do vlastnictví U., nar. .. a  U., nar. ..,oba bytem .., 664 91 Ivančice,za kupní cenu 41 500,- Kč za podmínek stanovených v kupní smlouvě č. KS 6/2022.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/214

20. Záměr nabytí pozemků v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí pozemků v k. ú. Ivančice:p. č. 3060/4, vodní plocha (koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře281 m2,p. č. 3132/1, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 72 m2,p. č. 3132/31, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 153 m2,p. č. 3188/19, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 259 m2,p. č. 3188/20, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 531 m2.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/215

21. Veřejná zakázka malého rozsahu "Pořízení osobního vozidla pro Pečovatelskou službuIvančice" - přidělení zakázky a schválení kupní smlouvy
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu "Pořízení osobního vozidla proPečovatelskou službu Ivančice" firmě IVACAR 2000, a.s., se sídlem Krumlovská1430/30, Ivančice, IČO 25573411, s nabídkovou cenou 313 023,10 Kč bez DPH aschvaluje kupní smlouvu s touto firmou. Osloveny byly 3 firmy, podány byly 3 nabídky.Hrazeno bude z ORJ 101.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/216

22. Veřejná zakázka malého rozsahu "Obnova kamenných prvků parteru měšťanského domu,Palackého náměstí 87/41, Ivančice" - přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu "Obnova kamenných prvků parteruměšťanského domu, Palackého náměstí 87/41, Ivančice" firmě MgA. René Vlasák., sesídlem .., 616 00  Brno, IČO 47386568, s nabídkovou cenou 327 763,- Kč bez DPH aschvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveny byly 4 firmy, podána byla 1 nabídka.Hrazeno bude z ORJ 101.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/217

23. Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce střechy kina Réna, Palackého náměstí,Ivančice" - schválení Dodatku č. 2 k SOD
Návrh usnesení:

RM schvaluje dodatek č. 2 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 cenadíla o vícepráce za část B ve výši 83 333,- Kč bez DPH. Hrazeno bude z ORJ 555.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/218

24. Schválení smluv s KB a.s. na výhodnější úročení vkladů
Návrh usnesení:

RM schvaluje SMLOUVU O SPOŘICÍM ÚČTU S VÝPOVĚDÍ,  SMLOUVUO TERMÍNOVANÉM VKLADU S INDIVIDUÁLNÍ PEVNOU ÚROKOVOUSAZBOU a Smlouvu o používání KB eTradingu od Komerční banka, a.s., se sídlemPraha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054.
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Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/219

25. RO č. 2 - narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 1 až č. 10/2022
Návrh usnesení:

RM schvaluje RO č. 2 týkající se narozpočtování schválených bodů z rad č. 1 až 10 dlepodkladu předloženého Ing. Peškou.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/220

26. RO č. 3 - dotace (transfery) a převody mezi obcemi
Návrh usnesení:
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plněnírozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:
1) úpravu transferů,
2) převody mezi obcemi,
podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/221

27. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1930/184 dle GP č. 419-280/2020 nově označené p. č.1930/187 o výměře 251 m2 v k. ú. Budkovice
Návrh usnesení:

RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č.1930/184, lesní pozemek, dle GP č. 419-280/2020 nově označené p. č. 1930/187, lesnípozemek, o výměře 251 m2 v k. ú. Budkovice, obec Ivančice.
Hlasování:

Pro: 3         Proti: 1         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/222

28. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2419/4 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Kounické Předměstí- změna záměru prodeje schváleného usnesením č. ZM/2022/1/9
I. Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města změnit usnesení č. ZM/2022/1/9 ze dne 14.02.2022,tak že bude nově znít:"Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2419/4, ostatní plocha,neplodná půda, nacházející se pod balkonem a pod částí přilehlého rodinného domu č.p..., vyznačené v předloženém zákresu v katastrální mapě, o přibližné výměře 20 m2, v k. ú.
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Kounické Předměstí, obec Ivančice."
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/223

II. Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města uložit odboru právnímu nechat zpracovatgeometrický plán k zaměření přesahů RD na ulici Pod Jakubem na pozemek p.č. 2419/4v k.ú. Kounické Předměstí.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/224

29. Směna pozemků mezi městem Ivančice a společností NAVOS, a.s., v k. ú. Ivančice aLetkovice
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu:
pozemků a částí pozemků oddělených geometrickým plánem č. 2229,521-252/2021,zhotoveným společností OGIS s.r.o., ověřeným dne 15.11.2021 pod č. 717/2021 a zaKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj ověřený dne 31.11.2021 pod č. PGP-4214/2021-703, ve vlastnictví města Ivančice, a to:
 pozemek p. č. 693/60, ostatní plocha, jiná plocha, 439 m2,
 pozemek p. č.  693/61, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 158 m2,
 pozemek p. č.  st. 1620, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 105 m2, (poznámka:na pozemku stojí stavba bez čp/če, průmyslový objekt, jehož vlastníkem je NAVOS,a.s.),
 část pozemku p. č. 547/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označená p. č.547/19, ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m2,
 část pozemku p. č. 548/4, vodní plocha, nádrž umělá, nově označená p. č. 548/36,ostatní plocha, dráha, o výměře 443 m2,
 část pozemku p. č. 547/1, trvalý travní porost, nově označená p. č. 547/20, ostatníplocha, dráha, o výměře 41 m2,
 část pozemku p. č. 548/31, vodní plocha, nádrž umělá, nově označená p. č. 547/39,ostatní plocha, dráha, o výměře 372 m2,
 část pozemku p. č. 547/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m2,označená jako díl c, část pozemku p. č. 547/13, ostatní plocha, ostatní komunikace,o výměře 117 m2, označená jako díl d a část pozemku p. č. 548/30, ostatní plocha,neplodná půda, o výměře 11 m2, označené jako díl e, sloučené a nově označené jakopozemek p. č. 547/21, ostatní plocha, dráha, o výměře 131 m2,
 část pozemku p. č. 3153/14, vodní plocha, tok přirozený, nově označená p. č.3153/25, ostatní plocha, dráha, o výměře 84 m2,
 část pozemku p. č. 555/2, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 6 m2, označenájako díl f, část pozemku p. č. 555/3, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 21 m2,označená jako díl g, sloučené a nově označené jako pozemek p. č. 555/4, ostatníplocha, dráha, o výměře 27 m2,
 část pozemku p. č. 556/8, orná půda, nově označená p. č. 556/9, ostatní plocha,dráha, o výměře 228 m2,
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 část pozemku p. č. 556/8, orná půda, nově označená p. č. 556/10, ostatní plocha,dráha, o výměře 28 m2,
 část pozemku p. č. 557/1, orná půda, o výměře 96 m2, označená jako díl h, částpozemku p. č. 557/1, orná půda, o výměře 153 m2, označená jako díl j, (celkovávýměra dílů h+j je 249 m2) a část pozemku p. č. 557/4, orná půda, o výměře 11 m2,označená jako díl i, sloučené a nově označené jako pozemek p. č. 557/7, ostatníplocha, dráha, o výměře 260 m2,vše v k. ú.  Ivančice, obec Ivančice, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravskýkraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov, na LV 10001 a

část pozemku p. č. 2025/5, vodní plocha, tok přirozený, nově označená p. č.2025/52, ostatní plocha, dráha, o výměře 419 m2,
část pozemku p. č. 724/18, orná půda, nově označená p. č. 724/23, ostatní plocha,dráha, o výměře 59 m2,
část pozemku p. č. 724/21, orná půda, nově označená p. č. 724/24, ostatní plocha,dráha, o výměře 1721 m2,
část pozemku p. č. 2025/5, vodní plocha, tok přirozený, nově označená p. č.2025/54, ostatní plocha, dráha, o výměře 424 m2,
část pozemku p. č. 211/7, ostatní plocha, neplodná půda, nově označená p. č.211/11, ostatní plocha, dráha, o výměře 102 m2,vše v k. ú. Letkovice, obec Ivančice, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravskýkraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov, na LV 10001,

za pozemky ve vlastnictví společnosti NAVOS, a.s. se sídlem Čelakovského 1858/27,767 01 Kroměříž, IČO 47674857:
p. č. 693/165, orná půda, o výměře 97 m2,
p. č. 693/164, orná půda, o výměře 74 m2,
p. č. 693/143, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m2,
p. č. 693/142, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m2,
p. č. 693/172, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m2,
p. č. 693/121, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 352 m2,
p. č. 693/163, orná půda, o výměře 426 m2,
p. č. 693/122, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 75 m2,
p. č. 693/229, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 419 m2,
p. č. 693/173, orná půda, o výměře 90 m2,
p. č. 693/153, orná půda, o výměře 380 m2,
p. č. 693/263, orná půda, o výměře 206 m2,
p. č. 693/179, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 146 m2,
p. č. 693/266, orná půda, o výměře 29 m2,
p. č. 693/183, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 64 m2,
p. č. 693/4, orná půda, o výměře 523 m2,
p. č. 693/252, orná půda, o výměře 716 m2,
p. č. 693/180, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m2,
p. č. 693/253, orná půda, o výměře 142 m2,vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice a
p. č.  2025/36, ostatní plocha, ostatní komunikace,  o výměře 28 m2,
p. č.  2025/32, vodní plocha, tok přirozený, o výměře 2 m2,oba v k. ú. Letkovice, obec Ivančice,

s doplatkem ve výši 470 230,-Kč ve prospěch města Ivančice,za podmínek uvedených v předložené směnné smlouvě,to vše za podmínky, že společnost NAVOS a.s. doloží před uzavřením směnné smlouvy,že na jí směňovaných pozemcích nevázne žádné zástavní právo či jiná práva třetích osob,
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s výjimkou věcného břemene chůze a jízdy spočívající v povinnosti strpět umístěnístavby cyklostezky ve prospěch Mikroregionu Ivančicko, se sídlem Palackého náměstí196/6, 664 91 Ivančice, IČO: 71187081, a že byly vyňaty ze zemědělského půdníhofondu.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/225

30. Smlouva o zřízení věcného břemene č. Bud - 10001/2022 – dotčené pozemky p. č. 22/1,23/3, 47/1, 641/146, 1683/67, 1835/19, 2372/1, 2374/3, 2380, 2382/1, 2425/3, 2433v k. ú. Budkovice - "Optická přístupová síť Budkovice"
Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. Bud - 10001/2022 (Optickápřístupová síť Budkovice), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene aNej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 03213595, jakooprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice p. č.22/1, 23/3, 47/1, 641/146, 1683/67, 1835/19, 2372/1, 2374/3, 2380, 2382/1, 2425/3, 2433,v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 93 560,- Kč bez DPH.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/226

31. Smlouva o zřízení věcného břemene č. Hru - 10001/2022 – dotčené pozemky p. č. 19/4,19/5, 28, 72/1, 126/2, 144, 187/1, 234/1, 253/1, 255/1, 255/10, 256/2, 256/3, 257 a 458/2,v k. ú. Hrubšice - "Optická přístupová síť Hrubšice"
Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. Hru - 10001/2022 (Optickápřístupová síť Hrubšice), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene aNej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 03213595, jakooprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice p. č.19/4, 19/5, 28, 72/1, 126/2, 144, 187/1, 234/1, 253/1, 255/1, 255/10, 256/2, 256/3, 257 a458/2, v k. ú. Hrubšice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 59 418,- Kč bezDPH.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/227

32. Smlouva o výpůjčce - části pozemků p. č. 900/15, p. č. 900/25 a p. č. 900/4 v k. ú.Ivančice, za účelem demontáže stávajících balkonů, montáže nových betonových lodžií aprovedení zateplení
Návrh usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce částí pozemků p. č. 900/15, ostatní plocha, (ostatníkomunikace), p. č. 900/25, ostatní plocha, (jiná plocha) a p. č. 900/4, ostatní plocha, (jináplocha), vyznačených v předložených zákresech v katastrální a ortofotomapě, o celkovévýměře 529 m2, uzavíranou mezi městem Ivančice (jako půjčitelem) a IP IZOLACEPOLNÁ, s. r. o., IČO 25323601, se sídlem: Tyršova 405, 588 13 Polná (jako
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vypůjčitelem), a to v období od 4. 4. 2022 do 3. 5. 2022.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/228

33. Smlouva o souhlasu provedení stavebního záměru - SÚS JMK - Okružní křižovatka U TříKohoutů
Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu o souhlasu provedení stavebního záměru - stavby „Okružníkřižovatka – U Tří Kohoutů“ mezi městem Ivančice a Správou a údržbou silnicJihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581, na pozemcích ve vlastnictví města Ivančice p. č.3167/10, 3167/1, 3130/1, 3167/2, 3167/8, 3159/3, 3159/11, 3132/42, 3409, 3166/6,3166/1, 3161/2, 3166/2, 3166/5, 3166/7, st. 1520, st. 1521, st. 1522, st. 1523, st. 1524, st.1525, 3166/8, st. 318, 3167/29, 3130/5 v k. ú. Ivančice, dle předloženého návrhu.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/229

34. Kupní smlouvy - prodej částí pozemku p. č. 2466/2 (nově označené jako pozemky p. č.2446/32, p. č. 2446/33 a p. č. 2446/34 dle GP č. 1428-373/2021), vše v k. ú. KounickéPředměstí
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej:
a) části pozemku p. č. 2446/2, ostatní plocha, (neplodná půda), oddělené geometrickýmplánem č. 1428-373/2021 ze dne 27. 1. 2022 a nově označené jako pozemek p. č.2446/32, zahrada, o výměře 318 m2 v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice,z vlastnictví města Ivančice do vlastnictví V., nar. .., bytem: .., 664 91 Ivančice, za kupnícenu ve výši 203 520,- Kč, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě.
b) části pozemku p. č. 2446/2, ostatní plocha, (neplodná půda), oddělené geometrickýmplánem č. 1428-373/2021 ze dne 27. 1. 2022 a nově označené jako pozemek p. č.2446/33, zahrada, o výměře 339 m2 v  k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice,z vlastnictví města Ivančice do vlastnictví S., nar. .., bytem: .., 664 46 Radostice, za kupnícenu ve výši 217 500,- Kč, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě.
c) části pozemku p. č. 2446/2, ostatní plocha, (neplodná půda), oddělené geometrickýmplánem č. 1428-373/2021 ze dne 27. 1. 2022 a nově označené jako pozemek p. č.2446/34, zahrada, o výměře 314 m2 v  k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice,z vlastnictví města Ivančice do vlastnictví K., nar. .., bytem: .., 664 91 Ivančice, za kupnícenu ve výši 201 201,- Kč, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/230
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35. Kupní smlouva - prodej částí pozemků p. č. 336/23, p. č. 329/24 a p. č. 329/23 (nověoznačené jako pozemky p. č. 336/36 a p. č. 329/25 dle GP č. 326-415/2021), vše v k. ú.
Řeznovice
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej- části pozemku 336/23, oddělené geometrickým plánem č. 326-415/2021 ze dne 12. 1.2022 a nově označené jako pozemek p. č.  336/36, zahrada, o výměře 60 m2,- části pozemků p. č. 329/24 a p. č. 329/23, oddělené a následně sloučené geometrickýmplánem č. 326-415/2021 ze dne 12. 1. 2022 a nově označené jako pozemek p. č. 329/25,orná půda, o výměře 21 m2,vše v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice, z vlastnictví města Ivančice do vlastnictví  K., nar..., bytem: .., 664 91 Ivančice, za kupní cenu 150,- Kč/m2 tj. celkem 12 150,- Kč, zapodmínek uvedených v předložené kupní smlouvě.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/231

36. Kupní smlouvy - prodej pozemků p. č. 2121/39, p. č. 2121/100, p. č. 2121/42, p. č.2118/18 a p. č. 2118/22, vše v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej:
a) pozemku p. č. 2121/39, lesní pozemek, o výměře 263 m2 v k. ú. Ivančice, obec Ivančicevedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, z vlastnictví města Ivančice do vlastnictví V., nar. .., bytem: .., 665 01 Rosice, zakupní cenu ve výši 88 740,- Kč, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě,
b) pozemků p. č. 2121/100,  lesní pozemek, o výměře 251 m2, za kupní cenu ve výši 78 966,-Kč, p. č. 2121/42, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o výměře 81 m2, za kupní cenu ve výši23 523,- Kč, p. č. 2118/18, lesní pozemek, o výměře 108 m2, za kupní cenu ve výši 31 364,-Kč, p. č. 2118/22, lesní pozemek, o výměře 19 m2, za kupní cenu ve výši 5 519,- Kčvše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno-venkov, z vlastnictví města Ivančice do vlastnictví K., nar. ..,bytem: .., 613 00 Brno, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě, přičemžsouhrnná kupní cena za výše uvedené pozemky činí  139 372,- Kč.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/232

37. Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o nočním klidu
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2022,o nočním klidu.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/233

38. Schválení Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. JHM KP22/51618 "Krizovápomoc uprchlíkům z Ukrajiny, město Ivančice"
Návrh usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. JHM KP22/51618 sespolečností Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00  Praha 4, IČO 26721511,o poskytnutí nadačního příspěvku k úhradě nákladů na projekt "Krizová pomocuprchlíkům z Ukrajiny, město Ivančice" ve výši 45 000,- Kč.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/234

39. Veřejná zakázka malého rozsahu "Zhotovení repliky centrálního kříže na veřejnémpohřebišti v Řeznovicích" - přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu "Zhotovení repliky centrálního kříže naveřejném pohřebišti v Řeznovicích" firmě  MgA. Daniel Hvězda, se sídlem .., 503 46Třebechovice pod Orebem, s nabídkovou cenou 320 000,- Kč (cena konečná, není plátceDPH) a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveno bylo 7 firem, podána byla 1nabídka. Hrazeno bude z ORJ 101.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/235

40. Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava dešťové kanalizace Hrubšice, pokračování MK803c - 1. etapa" - přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo
Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu "Oprava dešťové kanalizace Hrubšice,pokračování MK 803c - 1. etapa" firmě Technické služby CZ s.r.o., se sídlem Nádražní253/19, 664 12  Oslavany, IČO 29216125, s nabídkovou cenou 1 233 565,47 Kč bezDPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveny byly 3 firmy, podány byly 3nabídky. Hrazeno bude z ORJ 555.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/236

41. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku v k. ú. Ivančice - ČR - ÚZSVM
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3324/27, ostatníplocha (manipulační plocha) o výměře 9 m2 v k. ú. Ivančice z vlastnictví ČR - Úřad prozastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem: Rašínovo nábřeží
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390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví města Ivančice za podmíneksmlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícímipodmínkami č. BP - 22/021.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/237

42. Volba přísedícího Okresního soudu Brno – venkov na funkční období 2022 - 2026
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města zvolit v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 64 odst. 1zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změněněkterých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, nadobu 4 let (období let 2022–2026) do funkce přísedícího Okresního soudu Brno – venkovkandidáta z řad stávajících přísedících:pana Z., nar. .., bydlištěm .., 664 91 Ivančice.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/238

43. Záměr nabytí částí pozemků p.č.st. 110/2, 132/2 a p.č. 219/1 v k. ú. Kounické Předměstí
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí částí pozemků, dle zákresuv ortofotomapě, v k. ú. Kounické Předměstí:p. č. st. 110/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 3 m2,p. č. st. 132/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 2 m2,p. č. 219/1, zahrada o výměře cca 11 m2.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/239

44. Grafické a tiskové podklady – představení budoucího ECAM při výstavě Nadace Mucha
Návrh usnesení:

RM schvaluje honorář ve výši 40 000,- Kč, s úhradou z rezervy rady, designérce  V. zapřípravu struktury výstavní prezentace a panelů včetně grafického designu a tiskovýchpodkladů pro představení budoucího Evropského centra Alfonse Muchy při výstavěpřipravované Nadací Mucha v letní turistické sezóně 2022 v Památníku A. Muchy.Převzetí výsledku práce designérky (do 20.4.2022) a následné zpracování zajistí Ing.Magdalena Černá, ředitelka KIC.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/240

45. Kupní smlouva nabytí pozemku p.č. 29/4 dle GP č. 206-143/2021 v k.ú. Hrubšice -
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BAUMAT - "Hrubšice- výstavba 27 RD na parc. 281/2 - komunikace a veřejné osvětlení -1.etapa"
Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města Ivančice schválit úplatné nabytí části pozemku p. č.29/3, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené geometrickým plánem č. 206-143/2021 ze dne22.04.2021 a nově označené jako pozemek p. č. 29/4, ostatní plocha, jiná plocha,o výměře 479 m2, to vše v k. ú. Hrubšice, obec Ivančice, z vlastnictví společnostiBAUMAT, spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČO: 48529753, dovlastnictví města Ivančice, za kupní cenu ve výši 14 370,- Kč včetně DPH, za podmínekuvedených v předloženém návrhu kupní smlouvy.Kupní cena bude hrazena z rozpočtu OP.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/241

46. Přestupní uzel Ivančice - výběr varianty
Návrh usnesení:

RM schvaluje výběr varianty 1A´ přestupního terminálu Ivančice.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/242

47. Kastrační program - 2022
Návrh usnesení:

RM doporučuje projednat uvolnění 70-75 tis. Kč na Kastrační program na nejbližšímzastupitelstvu města.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2022/10/243


