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Zápis
z 1. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice,
konaného dne 29. 1. 2003

Přítomni:

viz presenční listina

Jednání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Protože byla přítomna nadpoloviční
většina členů zastupitelstva, bylo tudíž usnášeníschopné. Jednání zahájil starosta města v 16.10 hodin a
uvítal všechny přítomné.
Po úvodním přivítání členů zastupitelstva města a přítomné veřejnosti MUDr. Adam předložil
návrh programu jednání:
Návrh programu jednání :
1) Úvod
2) Jednací řád zastupitelstva města
3) Kontrola plnění usnesení z minulého veřejného zasedání
4) Zpráva o činnosti finančního výboru
5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru
6) Schválení předpisů pro činnost výborů a komisí
7) Zrušení příspěvkové organizace Pult centrální ochrany
8) Smlouvy o výkonu pečovatelské služby s městy Oslavany a Dolní Kounice
9) Schválení darovací smlouvy od Ing. Fišera – 200 000,- Kč na vybavení PAM
10) Schválení opraveného projektu firmy WIK na rekonstrukci OSČ na ul. Petra Bezruče
11) Projednání a event. schválení smluv na pracích pro zprovoznění PAM
12) Různé
13) Usnesení
14) Závěr
MUDr. Matušina připomněl, zda zastupitelstvo obdrželo materiály k jednacímu řádu.
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MUDr. Adam podotkl, že jednací řád bude přednesen s dopracovanými poznámkami na zasedání
zastupitelstva dnešního dne.
MUDr. Matušina přednesl připomínku, a to v návaznosti na předmět činnosti komise pro mládež a sport,
do které byl MUDr. Matušina nominován, aby mohla být v záležitosti odpadového hospodářství
zohledněna sociální situace rodin s více než třemi dětmi.
Ing. Feith navrhl, aby do programu byla zahrnuta zpráva o činnosti finančního výboru.
JUDr. Matoušková podotkla, že vzhledem k tomu, že sama bude přednášet zprávu o činnosti kontrolního
výboru, požádala člena komise Z. Muchu, aby zastupitelstvo s jednacím řádem seznámil.
H l a s o v á n í o navrženém programu jednání včetně připomínek.
pro 13, proti 0, zdržel se 0

2. JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA IVANČICE
S kompletním návrhem Jednacího řádu zastupitelstva města Ivančice seznámil přítomné Z. Mucha. (viz
příloha č. l)
Po předneseném návrhu jednacího řádu otevřel starosta města MUDr. Adam diskusi.
MUDr. Matušina připomněl, že v původním návrhu jednacího řádu bylo zkrátit lhůty pro opakované
zastupitelstvo z 15 na 7 dnů. Dodal, že to nebylo akceptováno. Z. Mucha podotkl, že je dáno zákonem,
v jakých lhůtách to může být. MUDr. Matušina dodal, že v zákoně je stanoveno, že zastupitelstvo musí
obdržet materiály do 7 dnů , je uvedena nejdelší lhůta, a ne nejkratší. JUDr. Matoušková upřesnila, že
nelze jednacím řádem měnit smysl zákona.
MUDr. Matušina na § 7 upozornil, že by bylo dobré doplnit: „předsedající neukončí diskusi dříve, než
byly vyčerpány přihlášené příspěvky do diskuse a musí umožnit, aby každý zastupitel měl možnost se
k diskutovanému tématu alespoň lx vyjádřit“. K této poznámce Z. Mucha podotkl, že je to v jednacím
řádu uvedeno ve znění: „do projednání všech připomínek“.
Ing. Feith vznesl připomínku na § 4, odst. 3, aby písemné materiály byly pozměněny na elektronické.
Městský úřad by zajistil jejich distribuci členům zastupitelstva města.
K § 9, odst. 6 Ing. Feith - hlasování a usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech
členů zastupitelstva. Dotazoval se, zda-li všech přítomných a nebo všech členů zastupitelstva. Z. Mucha
sdělil, že musí být přítomna nadpoloviční většina, tzn. 8 členů .
R. Skála se dotazoval na § 5, odst. 3 – nadpoloviční většina členů se musí sejít zpravidla nejpozději do 15
minut. Upozornil na slovo „zpravidla“, aby bylo vypuštěno a byl daný jasný limit.
R. Skála k § 14, odst. 4 - zda existuje Okresní archiv, požádal o doplnění správné adresy.
MUDr. Matušina konstatoval, že byl předložen Z. Muchou jiný text, než má k dispozici JUDr.
Matoušková.
MUDr. Matušina k § 9, odst. 4, co se týče variant dodal, že může nastat situace , kde varianty jsou různě
v nuancích a může se těžko hlasovat. Navrhl ponechat variantu, že zastupitelstvo se může dohodnout na
tom, že se bude hlasovat o všech variantách. Získá většinu varianta ta, která má nejvíc hlasů. Z. Mucha
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k této připomínce dodal, že se hlasuje zpětně o posledním návrhu a když projde kterýkoliv z návrhů , je
poté podle zákona schválen.
Z. Mucha závěrem dodal, že všechny připomínky, které zazněly, budou do jednacího řádu zapracovány.
J. Pospíchal ke slovu „zpravidla“ v § 5 doplnil, že může nastat situace, že zastupitelstvo se do 15 minut
nesejde. Navrhl slovo „zpravidla“ ponechat.
Slova se dále ujal starosta města MUDr. Adam. Sdělil, protože nejsou žádné další připomínky
k jednacímu řádu a jednací řád bude zpracován a navržen do usnesení s připomínkami, jak byly
předneseny. Pokračoval v programu podle nového jednacího řádu. Sdělil, že zápis z minulého zasedání
zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl vyložen
k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka městského úřadu a vyvěšen na informační desce.
Návrhová komise :
Mgr. Otmar Němec, Ing. Petr Martínek, JUDr. Jiřina Muchová
Hlasování :
pro 13, proti 0, zdržel se 0
Ověřovatelé :
Zápis ze zákona podepisuje starosta, místostarosta a dva ověřovatelé ze zastupitelstva.
Ověřovatelé:
František Tylč, Zdeněk Mucha
Hlasování :
pro 13, proti 0, zdržel se 0
Náhradní ověřovatelé: MVDr. Luboš Šlapanský, Julie Jánová
V případě, že jednání trvá déle než dvě hodiny, je zařazena 10-ti minutová přestávka.

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
MUDr. Adam připomněl, že prvním bodem bude zpráva o jednání se společností MAX -TELEKOM a
požádal o upřesnění JUDr. Muchovou, co se od minulého jednání uskutečnilo.
JUDr. Muchová sdělila, že záležitost byla projednána s pí Drhovskou, která byla firmou MAX
-TELEKOM k tomuto jednání zplnomocněna. Jedná se o to, že původní zřízení věcného břemene bylo
schváleno zastupitelstvem v březnu roku 2001, tehdy bylo schváleno celkem 31 smluv a úhrada za zřízení
věcného břemene činila 60 Kč za jeden metr délky pozemku o šířce 2 m. Firma nyní předložila na
pozemek 3145/3 v k.ú. Ivančice smlouvu jinou, a to tu, že smlouva o zřízení věcného břemene by
obsahovala úhradu 30 Kč za 1 bm délky pozemku o šířce 2 m a byla by uzavřena nájemní smlouva, ve
které je stanoveno, že za 1 bm délky pozemku o šíři 2 m by platila firma nájem 120 Kč. Na dotaz, proč je
rozdělena úhrada na úhradu za zřízení věcného břemene a na úhradu za nájem, bylo zodpovězeno, že je to
dáno metodickým pokynem jejich nadřízeného orgánu. Co se týče úniku nájmu JUDr. Muchová
podotkla, že nájem bude stanoven ve smlouvě a každá smlouva je vymahatelná. K úniku nájmu by
nemělo dojít, bude to v oboustranně podepsané smlouvě. Nová smlouva bude předložena do příštího
zasedání zastupitelstva.
MUDr. Adam předložil informaci týkající se Lékařské služby první pomoci (LSPP). Sdělil, že Krajský
úřad předal začátkem ledna letošního roku veškeré pravomoci na pověřená města ke zřizování LSPP bez
příslušných finančních prostředků. Koncem listopadu loňského roku proběhlo jednání u hejtmana na
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Krajském úřadě, na kterém MUDr. Adam sdělil, že deset služeben LSPP v Jihomoravském kraji při
přidělené dotaci 40,5 mil. korun nemůže pokrýt kvalitní provoz. Situace se vyvinula tak, že městu
Ivančice byla přidělena dotace ve výši
1 222 000 Kč, z toho na účet bude poslána každý měsíc 1/12 těchto finančních prostředků, které budou
převedeny na účet nemocnice. MUDr. Adam dodal, že tyto finanční prostředky nebudou stačit ani na
zabezpečení tzv. redukované služby LSPP.
Od 1.2.2003 se provoz LSPP upravuje takto: ve všední dny od 15.30 – 22.00 hod., víkendové dny +
svátky od 7.00 – 19.00 hod., poté bude přebírat povinnosti nemocnice a lůžková zařízení a rychlá
záchranná pomoc, která je součást integrovaného záchranného systému a podléhá krajskému vedení.
MUDr. Adam dále podotkl, že proběhlo několik jednání na úrovni starostů ve spádové správní oblasti.
Situace k dnešnímu dni je taková, že není možná domluva na redukci LSPP v Rosicích, kde trvají na své
pohotovosti, obdobně jako Moravský Krumlov. Stačila by jedna kvalitní pohotovost a tím i finanční
prostředky. Protože tomu tak není, budou průměrně měsíčně na redukovaný provoz městu chybět
finanční prostředky ve výši 18 000 Kč. V případě zachování provozu v dosavadním rozsahu chybí 2 mil.
korun na dokrytí. MUDr. Adam dále sdělil, že na 4.2.2003 je svoláno veřejné slyšení v senátu, kterého by
se měl starosta města zúčastnit a vystoupit jako zástupce jedné z pověřených obcí a objasnit situaci. Kraj
by požadoval zpět kompetence k direktivnímu omezení počtu míst LSPP, aby se sdružily prostředky a
vytvořily se pohotovosti v centrech. Je nemyslitelné, aby malé obce se podílely ze svých rozpočtů na
financování zdravotnictví. To je zatím všechno k nedořešené situaci LSPP v dnešní době .
Dále MUDr. Adam předložil informaci o jednání s firmou IMOS o odstranění ruiny na starém sídlišti a
vytvoření podmínek pro řešení celkové situace. Připomněl, že dne 23.1.2003 proběhlo jednání
s generálním ředitelem IMOS Ing. Rulíškem. Dospělo se k závěru, že jako jediné přijatelné řešení pro
obě strany se jeví tzv. mimosoudní vyrovnání. IMOS odklidí a očistí základovou desku a materiál se
zaveze na skládku v lokalitě Ivančic. Likvidace polystyrénu bude provedena ekologickou cestou a
betonové stropní desky zůstanou na místě a budou k dispozici městu pro případný odprodej nebo využití
města na provizorní opravu komunikací apod. Firmu IMOS by tato akce stála 2,8 mil. korun. MUDr.
Adam závěrem podotkl, že není možná žádná jiná varianta. V případě, že zastupitelstvo bude s tímto
návrhem souhlasit, podá informaci starosta města Ing. Rulíškovi a celá akce může být uskutečněna.
Ing. Feith se dotazoval, jaké je ocenění budovy na starém sídlišti.
JUDr. Chládková - zpráva, výchozí materiál zahrnuje výchozí situaci, kolik záležitost stála město, a co
IMOS navrhuje za řešení.
Na otázku, kolik je v současné době v účetnictví města vedeno jako majetek ve vztahu k nezdařené akci,
se uvádí následující: V účetnictví města byl uveden v souvislosti s výstavbou 63 b.j. majetek v hodnotě
cca 22 mil. Kč, to jsou náklady, které na výstavbu naběhly. Podle auditora však tento údaj o majetku
města v účetnictví neodpovídal realitě, protože torzo rozhodně hodnotu 22 mil. Kč nemělo a mít nebude.
Proto byla částka 22 mil. rozklíčována na dvě částky – cca 9 mil. Kč jako majetek města ( podle laického
odhadu to může být hodnota použitelné části stavby ) a ve zbytku jde o škodní důsledek nezdařené akce.
V tuto chvíli nelze hovořit o výši škody – výši škody bude možno vyčíslit přesně až poté, kdy bude
známo, za kolik se prodala použitelná část stavby a zda nám s konečnou platností bude prominuta nebo
alespoň částečně prominuta vratka, příp. penále. V účetnictví tedy nedošlo k tomu, že by z něj ohledně
akce 63 b.j. „ zmizelo „ 13 mil. Kč, ale dosud vynaložené náklady se rozklíčovaly na dvě položky – 1)
majetek a 2) škodní dopad ( vše dosud pouze odhadem, pokud bychom museli zaplatit i penále 3 mil. Kč,
byl by škodní dopad i vyšší než se odhaduje nyní ).
MUDr. Adam podotkl, že se jedná o hlavní záležitost, která v současné době začíná být analyzována.
V zájmu města je, v co nejkratší možné době tuto tzv. ruinu odstranit, aby se zabránilo úrazům, ke kterým
by mohlo dojít. Starosta dále podal zprávu o tom, že se celá záležitost projednává na Ministerstvu financí.
Prozatím však výsledky nejsou známy, jakmile budou, bude zastupitelstvo informováno.
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R. Skála připomněl, že v nulové variantě je zařazeno, že město dluží IMOSU částku 10 mil. korun, které
jsou součástí vyrovnání. Toto byl návrh Ing. Rulíška v minulém období, kdy město Ivančice dlužilo
IMOSU za kanalizační sběrač. Na základě toho bylo dohodnuto, že firma IMOS odstraní torzo na starém
sídlišti a tím bude dluh vyrovnán.
MUDr. Adam k této připomínce sdělil, že při jednání s Ing. Rulíškem o této akci nebylo zmíněno. Pouze
se hovořilo o stavu 63 b.j.
JUDr. Chládková upřesnila informaci. Podotkla, že při narovnání ohledně akce 63 b.j. by se vyřešil
současně i závazek města vůči IMOSu, kterému město dluží cca 9 mil. korun (z dob minulých úroky z
prodlení, smluvní pokuty). Při narovnání důsledků 63 b.j. by došlo k vyřešení i tohoto závazku města
vůči IMOSu.
Ing. Feith – původně mělo město pohledávku vůči IMOSu 23 mil. korun.
JUDr. Chládková upřesnila tuto částku a sdělila, že původní pohledávka činila 22 160 000 Kč, protože
narostlo penále cca ve výši 3 mil. korun z vratky, proto se dnes hovoří o celkové částce 25 mil. korun.
Ing. Feith – 16 mil. korun je zbytek pohledávky, město dluží IMOSu 9 mil. korun, tzn. že za 7 mil. korun
odpustí město pohledávku IMOSu.
JUDr. Chládková vysvětlila tento dotaz. Pokud by hodnota použitelné části stavby činila 9 mil. korun,
zůstal by dopad 16 mil. korun, z toho by město započetlo 9 mil. dluhu vůči IMOSu a ze zbytku, by šlo o
škodu ve výši 7 mil. korun.
MUDr. Adam – toto řešení je podmínkou pro jednání s Ministerstvem financí o příznivém stavu vrácení
vratky neoprávněně čerpané státní dotace.
V 17.05 hod. se dostavil Ing. R. Sládek.
Ing. Sládek – před půl rokem město předložilo variantu, kdy IMOS odpustí penále z úroků ve výši 8,5
mil. korun. IMOS by bezúplatně odstranil ruiny a město Ivančice by vzalo zpět žalobu v I. fázi ve výši 40
mil. korun. Po vzájemných krocích situace by vyhlížela tak, že město Ivančice by mělo stavbu
zlikvidovanou, zůstala by základová deska k využití. Zůstala však nevyřešena otázka vratky, kvůli které
stav je takový i v současné době.
MUDr. Adam nechal hlasovat, zda-li zastupitelstvo města dává souhlas vedení města k jednání
s IMOSEM ve věci odstranění stavby 63 b.j., a narovnání mimosoudní cestou.
Hlasován í :
pro 13, proti 0, zdržel se 1
Z. Mucha připomněl, že by se měly projednat informace týkající se stížnosti ohledně bentonitu
k Ústavnímu soudu.
Z. Mucha k 63 b.j. upozornil na nařčení minulého vedení v kabelové televizi, a to ve smyslu hospodářské
kriminality. Podotkl, že odepsání vzniklo na žádost vedoucího finančního odboru a auditora. MUDr.
Adam upřesnil připomínku Z. Muchy. Sdělil, že mu není známo, že by něco takového mělo zaznít
otevřeně a pokud zaznělo něco v diskusi, tak ve smyslu, že se provádí analýzy.
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4. ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU
Starosta města MUDr. Adam předal slovo Ing. Feithovi.
Ing. Feith úvodem sdělil, že dne 14.1.2003 proběhla finanční kontrola na Pultu centrální ochrany (PCO)
za přítomnosti J. Leskourové, P. Valenty, Ing. Feitha a P. Tupého, který se dostavil až v pozdějších
hodinách. Ing. Feith poděkoval za jejich účast a současně poděkoval zaměstnancům finančního odboru za
spolupráci, neboť byly dobře připravené materiály a podklady.
Znění celé zprávy je zahrnuto v příloze č. 2.
Ing. Feith podotkl, že nebyla provedena detailní kontrola, nýbrž kontrola, která byla zaměřena na majetek
užívaný PCO, pohledávky, investice v areálu Neslovice, spotřebu pohonných hmot, služební cesty,
poplatky a mzdové náklady. Bylo konstatováno, že vedení města na PCO v roce 2000, 2001 nenařídilo
žádnou kontrolu Co se týče spotřeby PHM byly zjištěny podstatné rozdíly ve spotřebě u některých aut,
což neodpovídá technickému průkazu. Další problém byl v cestovních náhradách. PCO vlastní dvě auta
na provoz své činnosti a přitom byly nařízeny cesty soukromými vozidly. Poslední záležitostí byly mzdy,
kdy někteří zaměstnanci mají hlavní pracovní poměr na MěÚ a vedlejší pracovní poměr na PCO, kde
působí jako poradci pro získávání zákazníků. Závěrem bylo konstatováno, že Pult centrální ochrany jako
instituce, nemůže existovat. Byly navrženy dvě varianty, okamžitě odvolat ředitele z funkce a nebo PCO
zrušit a majetek prodat nejlepší nabídce.

5. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU
MUDr. Adam požádal JUDr. Matouškovou o přednesení této zprávy.
JUDr. Matoušková připomněla, že od posledního zastupitelstva, kdy došlo k volbě členů kontrolního
výboru, se výbor sešel dvakrát. Na prvém zasedání kontrolního výboru se výbor dohodl, že zřídí tři
podvýbory, neboť výbor má devět členů, tedy dost na to, aby každý podvýbor účelně řešil jinou
problematiku. Vychází přitom z odborné způsobilosti členů výboru. Jeden podvýbor bude řešit účetní
problematiku, druhý podvýbor právní problematiku, třetí podvýbor se zaměří na kontrolu dodržování
obecně závazných právních předpisů města, včetně kontroly vyřizování stížností apod. JUDr. Matoušková
sdělila, že kontrolní výbor sestavil plán práce, se kterým by chtěla zastupitelstvo seznámit.

Jako první je v plánu práce navržena kontrola činnosti Penzionu pro důchodce Ivančice, dále kontrola
pronajímání nemovitostí, a to z důvodu, zda-li je vedena evidence plateb za pronájem tohoto majetku, zda
jsou platby řádně a včas hrazeny. Také výbor bude zajímat, zda-li pronajímaný majetek není bez souhlasu
města podnajímán dále. Další kontrola je navržena na závazky dlužníků obci. Bude zaměřena kontrola,
zda-li dlužníci řádně a včas plní závazky, zda nedošlo k promlčení nebo zániku práv jako např.na
zaplacení smluvní pokuty. Dodržování obecně závazných vyhlášek (OZV), vyřizování stížností, podnětů,
oznámení občanů a na svoz odpadků, v tomto případě by se kontrola zaměřila na vyhlášku, která byla
přijata k této problematice a jak jsou plněny úhrady za svoz komunálního odpadu. V plánu práce je
zahrnuta kontrola činnosti městské policie (MěP) za rok 2001-2002 a stálá kontrola MěP. JUDr.
Matoušková požádala zastupitelstvo, aby plán práce kontrolní činnosti schválilo. Plán kontrolní činnosti
může být doplňován.
Po krátkém seznámení s plánem práce kontrolního výboru podrobně seznámila JUDr. Matoušková
přítomné zastupitelstvo a veřejnost s revizní zprávou, která byla zaměřena na dodržování právních
předpisů příspěvkové organizace Penzionu pro důchodce Ivančice.(dále jen Penzion). Podotkla, že šetření
bylo zaměřeno na skutečnost, zda poskytování základní péče pro důchodce je v souladu s právními
předpisy, zda hospodářská činnost, kterou provádí příspěvková organizace mimo svoji hlavní činnost,
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není prováděna na úkor plnění úkolů stanovených zřizovatelem a získané prostředky jsou využívány ke
zkvalitnění hlavní činnosti. Sdělila, že byla též provedena kontrola dodržování správnosti použité účetní
sestavy a způsobu dodržování.
JUDr. Matoušková podotkla, že v průběhu kontrolní akce došlo na Městský úřad Ivančice anonymní
podání, které bylo s ohledem na skutečnost, že městský úřad nemá vlastní kontrolní oddělení, rovněž
prošetřeno. Výsledek šetření je následující: zastupitelstvo města Ivančice zřídilo na základě usnesení
městského zastupitelstva ze dne 27.11.1997 s účinností od 1.1.1998 příspěvkovou organizaci Penzion pro
důchodce Ivančice se sídlem Ivančice, Na Úvoze. Činnost této příspěvkové organizace se řídí přijatým
statutem ze dne 1.1.1998. Dle tohoto statutu stojí v čele příspěvkové organizace ředitel jmenovaný a
odvolávaný radou města. Rada města jmenovala ředitelem penzionu Zdeňka Muchu. Bylo zjištěno, že na
základě jmenovacího dekretu ze dne 11.12.1997 byl Zdeněk Mucha již jednou jmenován do funkce
ředitele. Činnost penzionu je zajišťována 11 zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, 6 zaměstnanců
na zkrácený pracovní úvazek a 1 zaměstnancem na dohodu o práci sjednanou mimo pracovní poměr.
Ředitel vykonává mimo svoji povinnosti ředitele příspěvkové organizace ještě činnosti údržbářské,
přepravu obyvatel penzionu k odborným lékařům a podle potřeby také rozvoz obědů. JUDr. Matoušková
připomněla, že výbor se nemůže zodpovědně ke stížnosti vyjádřit, zda jsou někteří pracovníci více nebo
méně vytíženi. Podotkla, že pracovnice, která vykonává účetní agendu, plně vytížena je. Stejně tak i
pradlena, na kterou bylo poukazováno, kromě činnosti hlavní, vykonává činnost rozdávání obědů, provádí
úklid bytů, společných prostor, nákupy tak, jak je uvedeno ve statutu této příspěvkové organizace. JUDr.
Matoušková se domnívá, že je také plně vytížena. Další podnět, který byl ve stížnosti řešen, kde
oznamovatel uvádí, že platí úhradu i za vnitřní vybavení a přitom si musí obyvatelé tohoto Penzionu
zajišťovat opravy vnitřního zařízení na vlastní náklady. Obyvatelé platí za úhrady užívání bytu dle
vyhlášky č. 82/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V této vyhlášce je stanoveno a umožňuje, aby se
k nájemnému připočítávala ještě měsíční částka za vybavení bytu. Vyhláška se nezabývá opravami ani
podílem pronajímatele na opravách, toto řeší § 687 občanského zákona a prakticky to, že si musí
obyvatelé Penzionu tyto služby hradit, je v souladu se zákonem. V podání se poukazovalo na to, že
obyvatelé platí zálohy a přitom se neprovádí vyúčtování služeb. Kontrolou bylo zjištěno, že toto tvrzení se
nezakládá na pravdě. Vyúčtování se provádí nejpozději s vyúčtováním topného období. JUDr.
Matoušková připomněla, že pokud by nájemce - obyvatel Penzionu o to požádal, pronajímatel je povinen
doložit, jak výše cen byla vypočítána a zda skutečně odpovídá. Dalším námětem v podání bylo uvedeno,
že podmínkou umístění obyvatele do penzionu, je otázka předání sponzorského daru. JUDr. Matoušková
sdělila, že toto se nezakládá na pravdě. O umístění do Penzionu rozhoduje rada města. Umístění není
podmíněno žádným sponzorským darem. V případě, že by někdo sponzorský dar předal, je to podloženo
darovacími smlouvami, jsou zdaněny a jsou doloženy seznamem věcí pořízených z těchto peněz. Za rok
2002 činila částka 47 990 Kč.
Společnost B + M kalibr se sídlem v Ivančicích, Palackého nám. 11, má pronajaté prostory a nájemné je
stanoveno dohodou ve výši 300 Kč/m2 .JUDr. Matoušková uvedla, že se zajímala, zda-li hlavní činnost
penzionu je zajištěna dle přijatého statutu v souladu s vyhláškou č. 182/1991 Sb. Konstatuje, že
hospodářská činnost, která by překračovala rámec vymezený statutem Penzionu, se neprovádí. Kdyby se
prováděla, bylo by k tomu dobré změnit statut. Při kontrole účtování bylo zjištěno, že je účtováno
v soustavě podvojného účetnictví s použitím účtové osnovy, postupu účtování stanovených pro
příspěvkové organizace podle zákona č. 563/1991 Sb. JUDr. Matoušková konstatovala, že nebylo zjištěno
žádného pochybení, účetní knihy jsou vedeny v rozsahu a způsobem jak stanoví ustanovení zákona č.
563/1991 Sb. Výsledky hospodaření vyplývající a doložené z účetních závěrek jsou pravidelně
předávány na elektronických mediích odboru finančnímu a plánovacímu na Městském úřadě Ivančice.
Oceňování majetku a závazků je opět prováděno v souladu s ust. zák. č. 563/1991. Úschova účetních
dokladů prováděna taktéž v souladu se zákonem.
Závěr kontroly zní: provedeným šetřením nebylo zjištěno porušení právních předpisů na úseku činnosti
Penzionu. Co se týče stížnosti JUDr. Matoušková doporučila, aby se prováděla větší informovanost
občanů o činnosti Penzionu a obyvatel Penzionu, neboť se JUDr. Matoušková domnívá, že převážná část
obsahu anonymního podání vycházela z naprosté neznalosti chodu Penzionu.
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MVDr. Šlapanský podal připomínku, zda-li je nutné projednávat anonymy. Má dojem, že by anonymy
měly být likvidovány při třídění pošty.
JUDr. Matoušková podotkla, že je platná vyhláška č. 157 z roku 1958 Úředních listů, kde je sděleno, že i
anonymní podání se musí prošetřovat - i v případě, když si stěžovatel přeje, aby jeho jméno nebylo
uváděno, musí se jméno stěžovatele zalepit a dál se postupuje tak, jako kdyby se jednalo o anonym.
JUDr. Matoušková dodala, že v případě anonymního podání ohledně Penzionu se objevily závažné věci,
které musely být prošetřeny.

6. SCHVÁLENÍ PŘEDPISU PRO ČINNOSTI VÝBORŮ A KOMISÍ
Slova se ujal místostarosta J. Pospíchal.
Uvedl, že výbory města Ivančice by měly pracovat na základě předpisu, který je předkládán zastupitelstvu
města ke schválení. Zastupitelům města byly předány návrhy tohoto předpisu k seznámení,
k prostudování a ke zpřipomínkování. Uvedený materiál byl prokonzultován s právníky a odborníky, kteří
v něm neshledali žádné závady. Z dosud přijatých připomínek se navrhuje aplikovat následující: čl. 4,
odst. 3 ve znění: „1) ve zvlášť složitých případech výbory spolupracují s odborníky, žádají je o
provedení... „ se navrhuje vložit za slova „spolupracují s odborníky“ slova: „po konzultaci s radou
města.“ Věta by tedy zněla: Ve zvlášť složitých případech výbory spolupracují po konzultaci s radou
města s odborníky a žádají je o provedení.....
J. Pospíchal dále sdělil, že je nutné provést revokaci usnesení minulého jednání zastupitelstva ve
jmenování člena finančního výboru. Jedná se o Oldřicha Jeřábka, tento byl jmenován nedopatřením
předkladatele. J. Pospíchal se zastupitelstvu omluvil. Pro doplnění členů finančního výboru do počtu 7
lidí jsou předkládáni zastupitelstvu města ke schválení: Pavel Valenta, Petr Mach. Ke schválení
zastupitelstvu je předloženo i jmenování místopředsedy komise finanční, a to Stanislava Kubálka. Na
vědomost se dává zastupitelům vypracování předpisu pro komise rady a osadní výbory, jejich zřízení a
systém jmenování jejich členů.
Poté J. Pospíchal uvedl jednotlivé komise a jejich předsedy:
Komise pro životní prostředí
- Ing. Petr Martínek
Komise školská a vzdělávací - František Tylč
Komise pro mládež a sport
- MUDr. František Matušina
Komise pro regeneraci památkové zóny - MUDr. Václav Hándl
Komise pro mezinárodní spolupráci - Zdeněk Mucha
Komise mediální
- Julie Jánová.
Podotkl, že pro dotvoření komisí budou osloveny všechny strany kandidující ve volbách, aby jmenovaly
členy, kteří by přicházely v úvahu pro práci v těchto komisích. Prostřednictvím TIV Ivančice budou
osloveni občané, kteří mají zájem o takovou činnost, přičemž bude přihlédnuto k jejich zkušenostem a
odborným znalostem. Ostatní výbory budou tvořeny na základě osobní návštěvy funkcionářů města ,
přičemž bude dbáno, aby členy osadního výboru byli občané hlášení k trvalému pobytu v té které místní
části.
J. Pospíchal předložil návrh na schválení usnesení.
Schválit předložené předpisy pro výbory zastupitelstva města Ivančice.
Schválit nové členy finančního výboru a Stanislava Kubálka do funkce místopředsedy finančního výboru.
Schválit návrh pro zajištění hladkého styku mezi finančním výborem a tím kterým kontrolovaným
subjektem. Pro ten účel navrhuje finanční výbor určit osobu odpovědnou za vyrozumění konkrétního
subjektu o kontrole a o podkladech, které finanční výbor požaduje pro zdárný průběh kontroly předložit..
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Touto osobou může být osoba, jíž zákon dává právo příkazní, tj. starosta nebo dle § 104 zákona 128 o
obcích místostarosta.
Je doporučováno vzít na vědomí předpisy pro komise rady a osadní výbory včetně tvorby jejich složení.
Ing. Feith podal připomínku, že bylo navrženo zapracování do čl. 4, odst. c), kdy je uvedeno, že předseda
výboru předá zápis do jednoho týdne od konání zastupitelstva. J. Pospíchal uvedl, že se jedná o vsuvku
„zpravidla“, tzn. že to předá do zastupitelstva přímo a nebo to předá do rady města. Ing. Feith doplnil, že
má dojem, že výbor je odpovědný zastupitelstvu a ne radě města. J. Pospíchal připomněl, že nejde o
žádnou výmluvu informovat zastupitele, ale kdyby rada věděla, o co se jedná, bylo by možno připravit
materiály pro odpověď na tuto interpelaci nebo zjištění.
J. Pospíchal konstatoval, že Ing. Feith navrhuje, aby bylo vyjmuto slovo „zpravidla“.
F. Peška navrhl toto znění diskutované věty: Předseda výboru projedná podle vlastního uvážení svůj
nález, buď v radě a nebo s jinými orgány a předloží zastupitelstvu.
JUDr. Matoušková k tomu připomněla, že výbor jak finanční, tak kontrolní může kontrolovat činnosti
obecního úřadu, ale nemůže ukládat úkoly, to náleží pouze do kompetence zastupitelstva města nebo rady
města. JUDr. Matoušková podotkla, že se zápisy mohou dávat do rady. Vztahy mezi kontrolním výborem,
finančním výborem a pracovníky městského úřadu jsou pouze vztahy součinnosti, spolupráce, nikoliv
nadřízenosti a nebo podřízenosti.
Ing. Feith podotkl, že souhlasí s návrhem předloženým F. Peškou.
J. Pospíchal nechal o návrhu F. Pešky hlasovat.
Hlasování :
pro 14, proti 0, zdržel se 0
Ing. Feith upozornil na jméno kontaktní osoby.
J. Pospíchal uvedl, že jako kontaktní osoby jsou uvedeni starosta a místostarosta.
MUDr. Adam podotkl, že nepůjde o cenzuru.
Z. Mucha připomněl dotaz týkající se těžby bentonitu.
MUDr. Adam k dotazu uvedl, že kontakt s Ústavním soudem byl navázán dvakrát, pouze přes asistenty,
kteří sdělili jedinou informaci, že během několika týdnů by mělo být zahájeno jednání. Čeká se na
rozhodnutí.
Ing. Sládek – Město Ivančice, je účastníkem řízení o ústavní stížnosti a má právo nahlížet do podkladů.

7. ZRUŠENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE PULTU CENTRÁLNÍ OCHRANY

Starosta města MUDr. Adam úvodem podotkl, že situace příspěvkové organizace pultu centrální ochrany
(PCO) se vyvinula do té podoby, kdy rada po zvážení a prozkoumání všech možných variant navrhla
zrušit příspěvkovou organizaci PCO a prodej věcí a majetkových hodnot jako celku zájemci, který bude
vybrán zastupitelstvem.
MUDr. Adam otevřel diskusi.
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Ing. Feith svojí poznámkou připomněl, co finanční výbor zjistil provedenou kontrolou a co v návaznosti
na skutečnosti zjištěné kontrolou konstatoval o prodeji.
MUDr. Adam uvedl, že PCO není schopen zabezpečit služby tak, jak je má nasmlouvány a všechno, co by
se nesplnilo a všechny smluvní pokuty by muselo uhradit město Ivančice. Jediné řešení i po konzultaci
s finančním výborem, po dokonalé analýze PCO i s odborníky bylo rozhodnuto o zrušení PO PCO a
prodeji.
Ing. Sládek se dotazoval, zda-li by nebylo vhodné rozdělit zrušení příspěvkové organizace PCO na dva
kroky. Za prvé jako zrušení a za druhé řešit krok v tom smyslu, aby usnesení bylo komplexní. Ing. Sládek
se tázal právníků, jestli záměr města nepodléhá zákonu o obcích a jestli to nemělo být zveřejněno na
úřední desce, pakliže ano, tak jestli bylo atd.
JUDr. Muchová podotkla, že to podléhá zákonu o obcích a bylo to na úřední desce zveřejněno, nebylo to
zveřejněno jako prodej podle § 476, ale jako prodej věcí movitých.
MUDr. Adam souhlasil s návrhem Ing. Sládka. Sdělil, že
příspěvkové organizace PCO.

nejdříve bude diskutováno o zrušení

Ing. Sládek – mohlo by dojít k tomu, že by se krok č. 2 nerealizoval a poté by se zastupitelstvo mohlo
vrátit ke kroku č. 1 a navrhnout jiné řešení než třeba prodej.
MUDr. Matušina – jak mohlo na úřední ndesce něco viset, když nebylo rozhodnuto, že se to prodá.
JUDr. Muchová – jedná se o záměr a ten je vždy vyvěšen.
MUDr. Matušina – dotaz na Ing. Sládka – zda-li se o této situaci vědělo, že se jedná o urgentní věc již
delší dobu a nebo záměr existoval delší dobu.
Ing. Sládek – záměr prodeje neexistoval. Existovala situace, která trvala krátkou dobu. Asi od poloviny
loňského roku se začalo diskutovat o tom, jakou formu by mohl PCO nabýt. Uvažovalo se o společnosti
s ručením omezeným, uvažovalo se o tom, aby společnost s.r.o. byla buďto v majetku města zcela nebo
zřízení s.r.o. se spoluúčastí města anebo o zřízení komerčním a nebo převedení činnosti na jiný právní
subjekt s tím, že několik desítek objektů v majetku města, které tento pult hlídá, by stálo za zvážení
ponechat příspěvkové organizaci PCO, neboť se jedná o majetek města a pokud bude zabezpečován
příspěvkovou organizací města, má město jednoznačně vliv na střežení tohoto objektu. Některé smluvní
podmínky s pojišťovnami vyžadují, aby tyto objekty byly střeženy. Ing. Sládek sdělil, že město uvažovalo
o více variantách s tím, že hlavní nevýhodou, která se ukázala za pět roků existence PCO, je to, že
narostla činnost vedlejší. Podotkl, že by stálo za zvážení diskutovat i o jiných možnostech, aby PCO
nevytvářel další ztrátu.
MUDr. Adam doplnil Ing. Sládka. Sdělil, že PCO hlídá pro město celkem asi 18 objektů. Podle závěru
finančního výboru a názoru odborných firem po analýze ekonomiky PCO, může se jednat o byznys
bezrizikový avšak ne ziskový. Věc byla charakterizována tak, že komerční aktivita by neměla příslušet
do příspěvkových organizací městského úřadu.
MUDr. Matušina ve své poznámce uvedl, že 19.12.2002 bylo na radě města rozhodnuto o tomto záměru.
Protože se jednalo o zásadní záměr, měl dotaz, proč k tomu nebylo svoláno zastupitelstvo. Upozornil na
materiály z výborů, které zastupitelé obdrželi, že nesplňují podmínky, které byly projednávány na
pracovním zastupitelstvu. Dále upozornil na termíny „komerční aktivita“ a „ nevýdělečná „ . Má zato, že
si tyto pojmy protiřečí a něco není v pořádku.
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Ing. Feith k poznámce MUDr. Matušiny podotkl, že souhlasí s tím, že materiály, které zastupitelstvo
obdrželo, jsou nekvalitní. K hospodářské činnosti uvedl, že jde o ztrátu cca 190 000 korun. Ředitel MěP
P. Tupý na obhajobu sdělil, se jedná o příspěvkovou organizaci, která musí ctít zákon o mzdě. Jedná se o
každoroční navýšení a mzdové náklady tvoří cca 71 % veškerých nákladů. Na dotaz, proč činnost PCO
nedělá město jako s.r.o., Ing. Feith uvedl, že v důsledku nedobrých zkušeností, neboť by možná nastala
obdobná situace jako u Besedního domu s.r.o.
Ing. Sládek upřesnil počet hlídaných objektů na 18, dodal, že jde o vysoké hodnoty a o poměrně rozsáhlý
majetek.

MUDr. Adam – co se týká hlídání, nedojde ke změně. Návaznost a kontinuita bude zachována i v případě
zrušení PCO.
Ing. Sládek s názorem MUDr. Adama nesouhlasil. Podotkl, že pokud se služba PCO převede na
jakoukoliv komerční společnost, jakoukoliv smlouvou s jakýmikoliv sankcemi, nelze tvrdit, že objekt
bude stále střežen. Ing. Sládek konstatoval, že je nutné počítat s tím, že jakoukoliv komerční společnost
pověří město službou, může být za rok i za pět roků vypovězena a nebo ukončena takovým způsobem, že
město Ivančice si nebude mít možnost toto vynutit, protože nebude mít záruku. Je třeba si uvědomit proč
město Ivančice zřizovalo PCO jako příspěvkovou organizaci města a fakt, že služba nemůže být vždy
vynutitelná na komerčním subjektu, a toto je nutno mít na vědomí při jakékoliv debatě o transformaci,
není vyloučena možnost krachu nebo čehokoliv jiného.
MUDr. Adam podotkl, že město Ivančice nemá námitek proti dobrému úmyslu zřízení PCO jako
takovému a že rizikem u každé soukromé společnosti je možnost krachu.
Ing. Sládek – jedná se o ceny. Objekty budou hlídány komerční společností, druhá nebo třetí, která hlídání
převezme, nebude garantovat ceny. Proto se může stát, že za delší dobu může dojít k tomu, že ceny budou
daleko vyšší než tehdy, když to bylo formou příspěvkové organizace. Ing. Sládek trvá na názoru, že není
garantována cena.
MUDr. Adam – je to otázka smlouvy se společností, není nikdy vyloučeno, že společnost může
zkrachovat. PCO jako příspěvková organizace existuje pouze v Blansku.
Ing. Feith – riziko tu je. Pro příští rok je pro PCO požadavek na dotaci 450 tis. korun.
MUDr. Matušina - navrhl, že by měla tomu odpovídat smlouva, která měla být předložena.
MUDr. Adam – nejedná se o smlouvu, která byla městu předložena, nýbrž o rámcovou smlouvu, kdy se
ještě nevědělo o dalším vývoji.
MUDr. Matušina – varianta rozvahy, co by to město stálo v případě krachu, aby mohlo zastupitelstvo
posoudit, zda-li ano nebo ne. Nehledě na to, že 400 tis. korun je skutečně nárokovaná částka, otázka platu
není jasná, jestliže organizaci nedělalo problém o 9 % zvýšit platy v roce 2001, v loňském roce klesly
platy o 4 %, MUDr. Matušina se domnívá, že by to bylo řešitelné a získal by se čas na překlenutí řešení
této situace.
F. Peška navrhl nejdříve projednat podmínky prodeje majetku, potom zrušení PCO.
MUDr. Adam – zpřipomínkoval se bod č. 7 a podbod 7 tohoto bodu je prodej hodnot a práv PCO jako
celku.
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MUDr. Adam byly vybrány dvě firmy, a to firma KONDOR s.r.o.Ivančice a firma TREBI s.r.o. Třebíč.
Poté požádal MUDr. Adam JUDr. Matouškovou o přednesení nabídek, které byly doručeny na Městský
úřad Ivančice.
JUDr. Matoušková konstatovala, že první obálka došla na podatelnu MěÚ Ivančice v 15.15 hod. –
nabídka firmy KONDOR. Firma KONDOR uvádí, že po obeznámení se s předmětem prodeje a ostatními
náležitostmi předkládají následující nabídku. Prodej všeho za 410 tis. korun, prodej části bez parkoviště a
pronájmu Neslovice za 350 tis. Kč. Nabídková cena by byla uhrazena s ohledem na značnou zadluženost
organizace – výše závazků cca 300 tis. korun a nedobytnost podstatné části pohledávek. V případě, pokud
by byla schválena tato nabídka, firma KONDOR se zavazuje, že uhradí jednorázově okamžitě tuto částku
při podpisu smlouvy nebo převodem do tří dnů na účet Města Ivančice.
Druhá nabídka došla později – společnost TREBI – nabízí za odkoupení částku 600 tis. korun, z této
částky bude společností TREBI uhrazeno městu v stanoveném termínu 300 tis. korun a dalších 300 tis.
korun společnost uhradí v šesti měsíčních splátkách po 50 tis. korunách.
Ing. Feith se tázal na počet a jména firem, které se zúčastnily výběrového řízení.
Mgr. Vařejka – na minulé schůzce zastupitelstva města Mgr. Vařejka oznámil dvě firmy, a to ze
Židlochovic a firmu ADT Brno. Tyto firmy však neprojevily další zájem.
MUDr. Adam doplnil Mgr. Vařejku a připomněl firmu KONDOR a TREBI.
MUDr. Matušina navrhl, aby zástupci obou výše jmenovaných firem, od nichž přišly nabídky, vysvětlili
některé podrobnosti.. Na firmu KONDOR se MUDr. Matušina dotazoval pověřeného zástupce Petra
Tupého, co ji přimělo k tomu, aby během krátké doby zdvojnásobila nabídnutou cenu, která původně
měla být jako absolutně nejvyšší možná.
P. Tupý vysvětlil, že pracovníci PCO měli obavy, aby byla zachována existenční jistota zaměstnanosti
pracovníků, což jim firma KONDOR potvrdila s tím, že do budoucna by mohl PCO zřídit vlastní
organizaci. P. Tupý podotkl, že předložil městu podrobné materiály týkající se nabídky firmy KONDOR
včetně vyjádření a stanoviska zaměstnanců této organizace.
Upozornil na to, že u třebíčské firmy TREBI není žádná garance, že pracovníky PCO převezme do
pracovního poměru a v případě převzetí, nemá PCO zájem hlídat objekty někde mimo bydliště. Proto
došlo k rozhodnutí ze strany PCO spojit se s firmou KONDOR a vytvořit tuto nabídku. P. Tupý
připomněl, že město i zastupitelstvo města by mělo mít zájem podporovat firmy města Ivančic, aby byla
zachována zaměstnanost. Navrhl, že by bylo dobré, aby zastupitelstvo bylo seznámeno s dalšími
podrobnostmi, neboť bylo obeznámeno pouze s nabídkovou cenou.
Další záležitostí je to, že od 1.2.2003 budou muset zaměstnanci příspěvkové organizace v případě jejího
zrušení se přihlásit na Úřadu práce. V případě schválení prodeje pro firmu KONDOR P. Tupý navrhl, že
je firma ochotna se zavázat a popř. zajistit ještě další finanční prostředky, aby se mohla vyrovnat nabídce
druhé firmy a nebo se zavázat, že např. po dobu 1 roku bude firma zajišťovat pro město služby bez
nároku na finanční odměnu.
F. Peška navrhl, aby po vyslechnutí nabídky firmy TREBI bylo vyhlášeno 10-ti minutové dohadovací
řízení.
Zástupce firmy TREBI Leoš Paseka sdělil, že jejich firma působí v Rosicích a v Moravském Krumlově
asi na 60 zakázkách připojených na pult centrální ochrany.
Ing. Feith se zástupce firmy TREBI dotazoval, jak by se zachovali vůči zaměstnancům příspěvkové
organizace PCO, zda-li by byla stálá jednotka a nebo by to bylo obsluhováno z Rosic.
L. Paseka podotkl, že jednoznačně musí být stálá zásahová jednotka přímo na místě samém.
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Nebylo by dost vhodné, aby se provozoval stávající pult centrální ochrany, neboť dnešní pulty centrální
ochrany umí pokrýt celé území České republiky. Kromě telefonního přenosu existují i GSM a radiové
přenosy, kterými firma disponuje a je schopna zákazníkům zajistit bez dalších nákladů a zvýšení
stávajících nákladů připojení na pult centrální ochrany do Třebíče. Další představu má firma takovou, že
by zajistila nepřetržitou dvoučlennou zásahovou jednotku. Co se týče zaměstnání stávajících pracovníků,
může se firma zaručit, že je převezme do pracovního poměru, avšak nelze se zavázat, že zůstanou zde
pracovat napořád. L. Paseka dále sdělil, že pokud budou plnit své pracovní povinnosti, že může prohlásit,
že budou mít zaměstnání trvalé. V případě nerespektování pokynů a požadavků kladených ze strany firmy
TREBI, bude s nimi jednáno podle tohoto, jak si kdo zaslouží. Každý pracovník musí plnit své pracovní
povinnosti. L. Paseka pro informaci uvedl, že se jedná o čtvrtý pult centrální ochrany, o který má firma
zájem. Poté L. Paseka uvedl tři předešlé společnosti, od kterých byly pulty centrální ochrany převzaty.
Dodal, že všichni zaměstnanci, kteří projevili zájem, byli převzati do společnosti TREBI do pracovního
poměru a asi 80 % z těchto zaměstnanců v této firmě pracuje doposud, a to je již více než tři roky.
Ing. Sládek položil dotaz L. Pasekovi, zda-li je možné se dohodnout s firmou TREBI, že se zaváže
k dodržení ceny za střežení majetku města, a to v takové výši, jako město má, tj. 200 Kč za střežený
objekt. Ing. Sládka zajímal pohyb cen.
L. Paseka podotkl, že pro státní správu poskytují mimořádně výhodné ceny, jednak z hlediska obchodního
a z toho důvodu, neboť všichni jsou si vědomi, že ve státní správě není dostatek finančních prostředků.
Z toho důvodu přistoupili k nabídce 200 Kč měsíčně za každý připojený objekt - paušální měsíční částku.
Paušální částka zahrnuje veškeré výjezdy zásahových vozidel, jak k ostrým, tak k planým poplachům. L.
Paseka veřejně prohlásil, že se jedná o nabídku trvalou a nedojde-li k vyššímu než běžnému nárůstu
inflace (za běžný je považován nárůst do 5 %) nebo nedojde-li k měnové reformě a 100 % nárůstu cen
vstupů, hodlá firma svoji nabídku považovat za trvalou. Neposkytování garancí za služby a podobně, to u
bezpečnostní agentury není dost dobře možné. V okamžiku, kdy by agentura TREBI zkrachovala, určitě
by se objevil další nástupce.
MUDr. Matušina – jaké jsou relace vůči veřejnoprávnímu sektoru v oblasti platů, zda by si zaměstnanci
udrželi stávající úroveň platů alespoň jako v rozpočtové sféře.
L. Paseka sdělil, že stávající úroveň v rozpočtové sféře ani stávající úroveň zaměstnanců nynější
příspěvkové organizace PCO nezná. Uvedl stávající úroveň platů firmy TREBI Podotkl, že mzda se
odvíjí od mzdy základní, která vychází z výše minimální mzdy, tzn. 37,-Kč za každou odpracovanou
hodinu, k tomu náleží pohyblivá složka, která se pohybuje od 0 do 13,- Kč za každou odpracovanou
hodinu, tj. asi 50,-Kč za každou odpracovanou hodinu. K tomu náleží příplatky za neděle a státní svátky +
noční služby – příplatek 5,40 Kč za každou odpracovanou noční službu. Vyšší mzdy se v současné době
nepředpokládají.
V 18.10 hod. byla po dvou hodinách jednání vyhlášena 10-ti minutová přestávka, kterou zastupitelstvo
města využilo k dohadovacímu řízení (40-ti min.)
Po přestávce nechal MUDr. Adam hlasovat o zrušení příspěvkové organizace PCO dnem 31.1.2003.
Hlasování :
pro 11, proti 0, zdržel se 3
MUDr. Adam konstatoval, že od 31.1.2003 je příspěvková organizace PCO zrušena.
Poté se starosta města MUDr. Adam dotazoval P. Tupého, jako zástupce firmy KONDOR, zdali existuje
licence na provozování činnosti této firmy. P. Tupý sdělil, že firma vlastní výpis z obchodního rejstříku a
živnostenský list. Stejně i PCO celou dobu pod tímto živnostenským listem provozoval svoji činnost.
Dále se MUDr. Adam na podnět JUDr. Matouškové zástupců obou firem tázal, jak jsou pojištěny, pro
případ porušení svých povinností. Firma KONDOR je pojištěna do výše 3 mil. Kč, firma TREBI do výše
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10 mil. Kč. P. Tupý, zástupce firmy Kondor podotkl, že nevidí problém pojistku zvýšit.
MUDr. Matušina – bylo by dobré ještě před hlasováním, aby JUDr. Chládková přednesla znění pro
návrh, zdali by firmy přistoupily na dodatek o kontinuitě následné ochrany majetku města , jak bylo
diskutováno.
JUDr. Chládková navrhla formulaci rozhodnutí zastupitelstva - a je na zájemcích, zda jsou schopni to
akceptovat - takto: zastupitelstvo města svým usnesením schvaluje prodej „obchodního jmění“ PCO
smlouvou o prodeji podniku za podmínky, že při podpisu smlouvy o prodeji se bude současně
podepisovat mezi stranami smlouva na střežení majetku města, které bude vybraný zájemce provozovat
pro město Ivančice, a to za ceny na navržené úrovni. Aby se podepisovala současně jak smlouva o
prodeji, tak smlouva o zpětném poskytování služeb městu, když oba zájemci na jednání zastupitelstva
prohlašovali vůli obě smlouvy uzavřít. Zastupitelstvo města má zájem na tom, aby se smlouvy podepsaly
současně.
MUDr. Adam se tázal obou firem, zdali je pro ně tento návrh akceptovatelný.
P. Tupý – zástupce firmy KONDOR s tímto návrhem souhlasil.
Taktéž souhlasil zástupce firmy TREBI – L. Paseka.
MUDr. Adam se dotazoval, zdali by nebylo dobré tajné hlasování.
Většina zastupitelů byla pro veřejné hlasování.
MUDr. Adam nechal hlasovat nejprve o nabídce první, tj. firmy KONDOR. Kdo ze zastupitelstva města
je proto, aby se „obchodní jmění“ prodalo firmě KONDOR. JUDr. Chládková upřesnila – prodalo firmě
KONDOR smlouvou ve smyslu § 476 o prodeji podniku za určenou cenu splatnou v určitém termínu.
Před hlasováním položila dotaz JUDr. Matoušková. Připomněla, že P. Tupý sdělil, že firma KONDOR je
ochotna akceptovat navýšení ceny, nesdělil však do jaké výše.
MUDr. Matušina – v hektickém tvoření už dochází k „lidové tvorbě“ , nebylo by dobré měnit podmínky.
MUDr. Adam znovu nechal zastupitelstvo města hlasovat. Kdo je pro prodej firmě KONDOR.
Hlasování :
pro 4, proti 5, zdržel se 5
MUDr. Adam se ve stejném znění tázal zastupitelstva kdo je pro prodej firmě TREBI.
Hlasování :
pro 7, proti 0, zdržel se 7
MUDr. Adam konstatoval, protože nebylo rozhodnuto o prodeji, přichází v úvahu varianta, že se
definitivní rozhodnutí o čtrnáct dnů odloží,rozhodnutí o zrušení příspěvková organizace PCO je a do
15.2.2003 musí být svoláno další zastupitelstvo, které definitivně rozhodne.
Proti tomuto návrhu byly vzneseny ze strany právníků námitky. JUDr. Chládková podotkla, že kdyby
zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení PCO např. k 31.1.2003 a rozhodnutí o prodeji odložilo na 15.
únor, neměli by smluvní partneři – klienti pro ochranu majetku - 15 dnů protistranu..
MUDr. Adam v 19.00 hod. vyhlásil 5-ti minutovou přestávku, ve které bylo druhé dohadovací řízení.
MUDr. Adam po přestávce předložil zastupitelstvu města na zvážení dva návrhy, které vzešly
z dohadovacího řízení, a to buď odhlasovat okamžitý prodej a nebo odložit celou záležitost o jeden měsíc.
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H l a s o v á n í o prodeji.
pro 7
H l a s o v á n í o tom, aby se celá záležitost odložila o jeden měsíc.
pro 7
Nastala patová situace.
MUDr. Matušina upozornil na neseriózní přístup a položil dotaz – proč zastupitelstvo města rada města a
vedení města hnalo do této situace, když na to měla rada města i vedení města měsíc a zastupitelstvo
města mělo pouze týden na zpracování, a v daném okamžiku, kdy vedení města přesvědčilo zastupitelstvo
o tom, že má hlasovat o prodeji, hlasuje vedení města proti. MUDr. Matušina podotkl, že není reálné
takovým přístupem pokračovat. Uvedl, že jestliže bylo odhlasováno, že se bude realizovat podle intencí
města, že se zruší PCO, nelze říct, že se ponechává od 1.2.2003 bez dalšího kroku, jak to bude pokračovat
dál. MUDr. Matušina dodal, že jsou dvě varianty a že on sám navrhuje opětovné hlasování o prodeji
některé z firem za podmínek, které byly navrženy.
MUDr. Adam pro předloženém návrhu MUDr. Matušiny s doplněním Ing. Feitha nechal znovu hlasovat, a
to kdo je pro prodej firmě KONDOR nyní.
Hlasování :
pro 3, proti 1, zdržel se 10
Hlasování o tom, kdo je pro prodej firmě TREBI.
Hlasování :
pro 8, proti 0, zdržel se 6
Je chválen prodej firmě TREBI.

8. SMLOUVY O VÝKONU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY S MĚSTY OSLAVANY A
DOLNÍ KOUNICE
Komentář předložila JUDr.Chládková.
Sdělila, že do konce loňského roku vykonávala pečovatelskou službu jako přenesenou působnost
pečovatelská služba v rámci odboru sociálních věcí Městského úřadu Ivančice. Od 1. ledna letošního roku
přešly tyto činnosti (pečovatelská služba) do samostatné působnosti měst. Jedná se o samosprávu. Každé
město či obec si musí zajistit podmínky pro výkon pečovatelské služby pro svoje občany, kteří z důvodu
věku nebo zdravotního stavu nejsou schopni se o sebe postarat a nemají blízké osoby, které by se o ně
postaraly. Na Město Ivančice se obrátilo Město Oslavany a Město Dolní Kounice s žádostí, jestli by za
úplatu Město Ivančice tuto činnost nezajišťovalo pro občany v Oslavanech a v Dolních Kounicích.
Důvodem těchto žádostí je skutečnost, že obě města nemají pečovatelky a nemají na úřadě osoby, které by
znaly právní úpravu pečovatelské služby, nároky, podmínky atd. Město Ivančice tyto lidi má, neboť
v minulosti tuto agendu zajišťovalo, ovšem bezplatně. Dnes záleží na úvaze zastupitelstva města, jestli
tyto smlouvy schválí. Pokud by došlo ke schválení, je to pro město výhodné. Město Ivančice nebude
rozšiřovat stav pracovníků, neboť jich má dostatek. Navrhuje se schválit smlouvu s účinností od
1.1.2003, neboť pečovatelky Města Ivančice vykonávají tuto činnosti již nyní a Město Oslavany i Dolní
Kounice za tyto služby zaplatí zpětně od 1.1.2003 .
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MUDr. Matušina požádal JUDr. Muchovou o upřesnění – ve smlouvě je zmíněno, že se bude vycházet
z ceníku, který bude pro tyto služby schválen v rámci dalšího jednání, z kontextu smlouvy vyplývá, že by
se mělo jednat o ceník jednotný. Dotazoval se, zda-li je to závazné a nebo by bylo vhodnější zařadit, že
ceník pro Oslavany a Dolní Kounice bude zohledňovat dojezdové náklady.
JUDr. Chládková podala vysvětlení. Jaké služby mohou být poskytovány kterým občanům a jaké částky
lze od občanů maximálně za tyto úkony vybírat, stanoví právní předpis. Pečovatelky by asi ztěžka
prováděly úkony za např. 4 Kč nebo 9 Kč, jak stanoví vyhláška, každé město přispívá na úkony
doplatkem. Toto je upraveno vyhláškou Města Ivančice a Oslavany a Dolní Kounice se ve smlouvách
zavazují, že ceník Ivančic budou respektovat. Pokud jde o dojezdové vzdálenosti, je sjednán měsíční
paušál 2 000 Kč, jenž je mimo jiné určen ke krytí dopravy. V Oslavanech je více opečovávaných osob, ale
vzdálenost je menší. Dolní Kounice jsou vzdálenější a občané jsou rozmístěni na různých koncích, proto i
když je jopečovaných osob méně, je sjednán taktéž paušál 2 000 Kč, aby vše pokryl.
MUDr. Adam nechal hlasovat o souhlasu se zněním obou smluv tak, jak byly předloženy, aby byly
uzavřeny.
Hlasování :
pro 14, proti 0, zdržel se 0

9. SCHVÁLENÍ DAROVACÍ SMLOUVY OD ING. FIŠERA - 200 000 Kč NA
VYBAVENÍ PAMÁTNÍKU ALFONSE MUCHY
Úvodem MUDr. Adam sdělil, že se jedná o uchazeče o poslední parcelu na výstavbu rodinného domu na
Boží Hoře. Obálkovou metodou soutěž s Ing. Vybíralem vyhrál a jako sponzorský dar nabídl 200 000 Kč,
což je otázka předmětné smlouvy.
Protože nebyly ze strany zastupitelstva města žádné připomínky ani námitky, nechal starosta města
MUDr. Adam hlasovat.
Hlasování :
pro 13, proti 0, zdržel se 1

10. SCHVÁLENÍ OPRAVENÉHO PROJEKTU FIRMY WIK NA REKONSTRUKCI
OBJEKTU NA UL. PETRA BEZRUČE 4 PRO ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
MUDr. Adam úvodem podotkl, že se jedná v tomto bodu o schválení opraveného projektu na dostavbu
OSČ na ul. Petra Bezruče v rámci dokončení správní přestavby v ceně podle dohadovacího řízení –
předběžná cena byla stanovena na 5 mil. korun s rezervou 3 mil. korun.
Po projednání se zastupitelstvem města na pracovním jednání se dospělo k názoru, že by bylo třeba
oslovit další dvě projekční kanceláře, které by se zabývaly předmětnou studií OSČ. Jednání se
uskutečnilo, došlo k dohodě. S výstavbou se začne v polovině dubna letošního roku. Předběžné zprávy
svědčí o tom, že by se o snížení nákladů mohlo jednat. MUDr. Adam upozornil, že 14,8 mil. korun, které
město má, je přesně určeno na reformu státní správy a nesmí být použito na jiný účel. Tyto finanční
prostředky nejsou zahrnuty do rozpočtu města Ivančic. Na připomínku v besedě p. Čuřila – zda-li bude
možné vrátit proinvestované finanční prostředky již dříve do rozpočtu Ivančic, MUDr. Adam připomněl,
že se čeká na rozhodnutí kompetentních orgánů v písemné podobě a že pokud to bude možné a bude
rezerva, bude tak učiněno.
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Z. Mucha měl připomínku, že byl dohodnut architektonický záměr a ne studie.
MUDr. Adam nechal hlasovat o schválení architektonického záměru na opravu domu pro OSČ na ulici
Petra Bezruče.
R. Skála připomněl, že jestliže si zastupitelstvo města vymínilo tři architektonické záměry, tak by se na
zastupitelstvu města dnešního dne nemělo hlasovat o ceně. O té by se mělo hlasovat až na základě
předložených záměrů.
MUDr. Matušina – domnívá se, že se jedná o záměr objemnější, dále že bylo řečeno, že je čas, a navrhl
projednání tohoto bodu odložit na příští zasedání zastupitelstva.
MUDr. Adam s tímto návrhem MUDr. Matušiny nesouhlasil, neboť zdůraznil, že přestavba tohoto objektu
by měla být hotova nejpozději do 30.6.2003, to se však nepodaří a budou muset být uzavřeny
veřejnoprávní smlouvy do 30.9.2003 a i tento termín je ohrožen. Stavební práce mohou začít až
v polovině dubna letošního roku.
MUDr. Matušina se dotazoval, k čemu bude rozhodnutí zastupitelstva z dnešního dne platné.
Co z toho vyplyne.
MUDr. Adam – rozhodnutí bude platné k tomu, aby mohl být spuštěn záměr do stávajícího objektu
odboru správních činností na ul. Petra Bezruče 4 a nebude třeba dalších úvah o tom, aby se hledal jiný
vhodný objekt k tomuto účelu.
MUDr. Matušina měl obavy, aby se ke dni 31.3.2003 nedostalo město do stejné situace jako tomu bylo u
PCO. MUDr. Adam připomněl, že právě pro to, aby k takovéto situaci nedošlo, je třeba souhlasu
zastupitelstva města.
Ing. Sládek požádal o znění návrhu, o kterém se bude hlasovat, do usnesení.
MUDr. Adam – hlasovat se bude o tom, zda zastupitelstvo souhlasí s vypracováním dalších dvou
konkurenčních (ideových) studií na objekt správních činnosti ul. Petra Bezruče 4.
Ing. Sládek se tázal, zda-li to bude za úplatu.
MUDr. Adam podotkl, že to není tak jednoznačné.
Mgr. Vařejka poznamenal, že je k dispozici návrh firmy, že ten, kdo bude osloven jako projektant a
vypracuje projektovou dokumentaci, si náklady na studii odečte z ceny.
MUDr. Adam – v současné době se jedná o firmu WIK a zastupitelstvo města si na pracovní schůzce
vymínilo oslovit ohledně studie další dva projektanty.
Ing. Sládek připomněl, že by mělo jít o investiční záměr a aby v usnesení bylo zapsáno, že to město
Ivančice nebude stát žádné finanční prostředky.
MUDr. Adam podotkl, že na podnět Ing. Martínka jde o dislokaci pustit práce na objektu Petra Bezruče č.
4.
MUDr. Matušina – přimlouval se za to, aby jednotlivé věci, o kterých se má hlasovat, byly formulovány
jednoznačně, např. „ bude vypsáno poptávkové řízení pro firmy na investiční záměr „ , ale ne tím
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způsobem, aby si firma pro případ vybrání dávala podmínku, že si cenu za studii nebo záměr odečte
z nákladů při realizaci stavby.
MUDr. Adam znovu zopakoval, že je nutné spustit práce na objektu Petra Bezruče 4 a poté ostatní bude
následovat.
MUDr. Matušina se tázal, zda-li je jiná varianta.
MUDr. Adam podotkl, že město nemá jinou možnost.
MUDr. Adam se tázal zastupitelstva města, zda-li souhlasí, aby se začalo s investičním záměrem
projektových prací na objektu Petra Bezruče 4.
Hlasování :
pro 13, proti 0, zdržel se 1

10. PROJEDNÁNÍ A EVENTUELNÍ SCHVÁLENÍ SMLUV NA PRACÍCH PRO
ZPROVOZNĚNÍ PAMATNÍKU ALFONSE MUCHY

MUDr. Adam uvedl, že se jedná o projednání a případné schválení smluv s architekty, kteří tvořili ideový
záměr expozice PAM. K tomuto bodu neobdrželo zastupitelstvo žádný podklad, neboť materiál byl
předložen teprve včera, tj. 28.1.2003 v 17.00 hod.
MUDr. Adam přítomné seznámil se smlouvou o dílo, uzavřenou s Ing. arch. Vladimírem Srpem, jako
zhotovitelem a objednatelem – Společností Památníku Alfonse Muchy, zastoupenou Ing. Romanem
Sládkem, prezidentem společnosti na projekt za částku 140 000 Kč za provedení díla. Dohoda se
Společností PAM je, že uhradí částku 70 000 Kč, (což bylo učiněno) a městu Ivančice byl předložen
návrh na doplacení 70 000 Kč Ing. arch. Vladimíru Srpovi. Protože není uzavřena na tuto částku
s Městem Ivančice smlouva, MUDr. Adam požádal zastupitelstvo o vyjádření. MUDr. Adam uvedl, že
smlouva je uzavřena pouze mezi architektem a Společností Památníku Alfonse Muchy. Starosta města
MUDr. Adam požádal o vysvětlení Ing. Sládka.
Ing. Sládek uvedl, že Společnost PAM oslovila asi před půlrokem tři subjekty, které se zabývají
projektantstvím a projekty interiérů. Byla vybrána nejlevnější firma. Byla dohodnuta, protože PAM na
kontě neměl žádné finanční prostředky, cena 140 000 Kč, která měla být rozdělena na dvě části. 70 000
Kč PAM již uhradil a na městu Ivančice záleží, zdali vstoupí do tohoto vztahu a schválí smlouvu na
doplacení poloviny za projektové práce. Ing. Sládek podotkl, že není nutné to projednávat na dnešním
zasedání. V opačném případě, jestliže zastupitelstvo schválí příspěvek ve výší 70 000 Kč, je nutné počítat
s tím, že bude potřeba minimálně částka 500 000 Kč na dokončení interiéru. Ing. Sládek připomněl, že
vnuk Alfonse Muchy John Mucha přispěl částkou 400 000 Kč a v případě, že se město k tomu postaví
kladně, se dá očekávat, že John Mucha bude svůj postup opakovat. Ing. Sládek se tázal zastupitelstva
města, zda-li mají vůli to projednávat a požádal zastupitelstvo o hlasování.
MUDr. Adam upřesnil výklad Ing. Sládka. Podotkl, že na vybavení PAM se nejedná o částku 70 000 Kč,
ale o částku 420 000 Kč. MUDr. Adam informoval zastupitelstvo města, že dne 28.1.2003 v 17.00 hod.
mu byl předložen projekt výstavy v PAM v konečné odsouhlasené verzi. Cena za realizaci výstavy bude
projednána na zastupitelstvu města Ivančice dne 29.1.2003 včetně doplatků honoráře za projektové práce.
MUDr. Adam sdělil, že se nedomnívá, že je čas to odkládat a požádal zastupitelstvo města, aby k tomu
zaujalo patřičné stanovisko. Protože jestli město má zájem otevřít expozici k ivančické pouti, je nejvyšší
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čas, aby se na té expozici začalo pracovat.
Ing. Sládek upozornil na to, že již před měsícem předal všechny materiály s předávacími protokoly.
MUDr. Adam připomněl, že dne 28.1.2003 bylo sezení komise pro expozici a nedochází k žádné změně.
Projekt je vyhovující, nebude na něm provedena změna, zůstává v celém rozsahu, jak bylo domluveno.
MUDr. Adam se domnívá, že zastupitelstvo města zaujme kladný postoj, aby mohlo být provedeno
rozpočtové opatření a celá záležitost mohla být započata.
MUDr. Adam dále podotkl, že v částce je zahrnuto pojištění všech exponátů, poplatky za zapůjčení
exponátů, za licenční práva nebo autorská práva osob, které je mají k dispozici. Sdělil, že částka bude
navýšena. Uvedl, že když zastupitelstvo města schválilo sponzorský příspěvek ve výši 200 000 Kč,
předpokládá, že se najde další sponzor a požádal zastupitelstvo o schválení. MUDr. Adam upozornil na to,
že pokud expozice má být dokončena v termínu, není jiná možnost.
MUDr. Matušina požádal Ing. Sládka o vysvětlení, co je Společnost Památníku Alfonse Muchy, jaké má
právní vztahy k městu, kdo uzavřel smlouvy a požádal o další připomínky, neboť se domníval, že není
možné hlasovat.
Ing. Sládek uvedl, že Společnost Památníku Alfonse Muchy vznikla v r. 1990 za života Jiřího Muchy,
který navštívil Ivančice. Z důvodu jeho účasti se společnost dohodla, že jakmile se založí, bude
propagovat nejen Alfonse, ale i Jiřího Muchu. Společnost vznikla jako dobrovolné sdružení občanů.
Zakládajícími členy byly Jiří Mucha a Dr. Světlík, který tehdy pracoval na Okresním národním výboru.
Společnost si dala za cíl propagovat Alfonse Muchu a získávat finanční prostředky na dostavbu
Památníku Alfonse Muchy, což je název muzea Alfonse Muchy. Společnosti se podařilo finanční
prostředky získat prostředky z několika zdrojů, např. od Komerční banky, od Johna Muchy, a všechny
tyto získané finanční prostředky byly užity pro propagaci Alfonse Muchy, jeho díla, výjezdy do zahraničí
apod. Z toho důvodu společnost dala návrh na soutěž třem subjektům, aby se dopracoval projekt horního
patra. Projekt byl oceněn na 140 000 Kč, podle tohoto projektu lze již provádět práce. Projekt počítá
s tím, že celé horní patro bude využito pro expozici Alfonse Muchy. Je na městě podle návrhu MUDr.
Matušiny schválit alespoň první krok, a to doplatek 70 000 Kč – tj. zbývajících 50 % ceny - za projektové
práce. MUDr. Adam doplnil Ing. Sládka. Sdělil, že cena za dodávku výstavy je rozložena do tří částí,
z nichž první ve výši 150 000 Kč bude uhrazena před započetím prací na dodávce. Předpokládané
zahájení prací – únor 2003. V průběhu realizace proběhne druhá splátka ve výši 150 000 Kč – březen,
duben 2003 a poslední část ve výši 50 000 Kč bude uhrazena do týdne po dokončení a předání výstavy
(červenec 2003). Ing. Sládek znovu připomněl, že 70 000 Kč by mělo zastupitelstvo schválit, aby projekt,
který je připraven a podle nějž lze expozici realizovat, byl uhrazen. Je na zvážení zastupitelstva, zda-li
schválí i splátkový kalendář.
MUDr. Adam uvedl, že souhlasí s návrhem Ing. Sládka. Podotkl, že se na tom nic nezmění, projekt je
zpracován na vysoké úrovni, lze postupovat podle návrhu Ing. Sládka., jenom by se jednalo o odklad.
Navrhl hlasovat na dnešním zasedání zastupitelstva města.
MUDr. Matušina se dotazoval Ing. Sládka, jak plyne z projektů, zda-li John Mucha dodá exponáty
Ing. Sládek – podle projektu předloženém Ing. arch. Srpem vyplývá následující: cca 80 – 90 % předmětů
budou kopie, fotokopie, neoriginály. Celý záměr expozice je takový, aby dokumentoval život Alfonse
Muchy v Ivančicích. Nebude se jednat o uměleckou galerii nebo výstavu originálů, ale o faksimile jeho
dopisů do Ivančic, jeho korespondence s rodinou, jeho korespondence s tehdejšími radními a fotografie A.
Muchy, nic z toho není originál. A to z důvodu, že podle muzejního zákona se nesmí kvůli poškození
světlem, vlhkem a teplem vystavovat originály, papíry, fotografie déle, než tři měsíce v roce. Garance
Johna Muchy věnovat městu 400 000 Kč, jak tomu bylo v loňském roce, je v oblasti příslibu
Ing. Sládek dále objasnil, čeho se týkají finanční prostředky. Sdělil, že 140 000 Kč je určeno na projekt,
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zastupitelstvo města by mělo schválit 70 000 Kč na to, aby se co do projektu vypořádalo město a PAM
s architektem. Co se týká realizace, Ing. Sládkovi bylo sděleno, že bude na úrovni maximálně horní
hranice 400 000 Kč, což obnáší skleněné vitríny, dřevěné přepážky, podstavce pod bysty atd. Celý
mobiliář, který bude přemístitelný, využitelný jiný způsobem, se bude muset nechat zhotovit na míru.
Pokud si město vybere levnější materiály, jiné úpravy, může být cena nižší (250 – 300 000 Kč). Nad tento
finanční rámec by bylo, jestliže se budou zapůjčovat originály, (i krátkodobě) nebo jestli se bude platit
někomu za nafocení originálu, jejichž kopie budou na PAM.
MUDr. Adam podotkl, že nesouhlasí s výrokem Ing. Sládka, že město obdrželo projekt již před měsícem,
neboť protokol je ze dne 28.1.2003 ze 17.00 hod. Dne 29.1.12003 předal architekt konečný projekt
v jednom vyhotovení zástupcům města.
MUDr. Adam požádal zastupitelstvo města o schválení 150 000 Kč, které mají být použity v únoru 2003
před započetím prací, aby odhlasovalo nejen 70 000 Kč na doplatek za projekt, ale i 150 000 Kč na
realizaci - měsíc únor. MUDr. Adam podotkl, že v rozpočtu to nebylo uvedeno, musí se udělat rozpočtové
opatření.
MUDr. Matušina navrhl odsouhlasit projekt 70 000 Kč + 150 000 Kč na měsíc únor 2003, neboť nevidí
jinou variantu a je třeba, aby se mohl projekt realizovat.
MUDr. Adam nechal hlasovat o částce 70 000 Kč na doplatek za projekt + 150 000 Kč na zahájení akcí
k zprovoznění expozice v Památníku Alfonse Muchy.
Ing. Sládek znovu připomněl, že před měsícem MUDr. Adamovi a při předávání funkce sdělil, že projekt
bude stát 140 000 Kč a v radě bude třeba projednat jako návrh na rozpočtové opatření do zastupitelstva.
MUDr. Adam upozornil na to, že na projekt 70 000 Kč není žádná smlouva.
MUDr. Adam nechal hlasovat o návrhu MUDr. Matušiny.
Hlasování :
pro 10, proti 0, zdržel se 4

12. RŮZNÉ
F. Peška svým diskusním příspěvkem připomněl, že zastupitelstvo města schválilo program zasedání, byly
schváleny doplňky zasedání a schválen jednací řád. Upozornil na to, že během hodiny již byl porušen.
Podotkl, že je třeba to, co bylo schváleno, dodržovat.
MUDr. Matušina připomněl, že do programu podal návrh doplňku pro vyhlášku o odpadech. Přednesl
návrh do usnesení: Zastupitelstvo města schválilo poskytnout rodinám s více dětmi než třemi, stejné
platební podmínky jako rodinám s dětmi do tří let.
Ing. Feith navrhl, aby do příštího zasedání zastupitelstva byla vypracována směrnice, jakým způsobem
město bude přistupovat k veřejným zakázkám nebo k poptávkovým řízením. Aby bylo přesně stanoveno,
kolik dodavatelů bude osloveno při jaké finanční hranici, aby to mělo řád.
Ing. Feith – v souvislosti s rozhodnutím o zrušení příspěvkové organizace PCO vzniká další otázka: 1 a
½ pracovnice účtárny pracovalo pro PCO, což nadále již nebude. Podle návrhu Mgr. Němce, který
podotkl, že ZŠ a MŠ si účetnictví nechávají externě zpracovávat, se naskýtá možnost, aby pracovnice,
které byly určeny pro PCO, mohly vykonávat činnost pro ZŠ a MŠ. Požádal o zapracování finanční
odbor.
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MUDr. Matušina podal návrh - čtyři a více dětí, a to děti do 18 let nebo do 15 let.
MUDr. Adam nechal hlasovat o návrhu MUDr. Matušiny, aby se rodinám s 3 dětmi a více vypočetla
úleva na svoz komunálního odpadu.
Hlasování :
pro 14, proti 0, zdržel se 0
Ing. Sládek podal na zvážení pro právníky návrh, zda do programu by neměl být zařazen ještě kromě
bodu zrušení příspěvkové organizace PCO také prodej, neboť tento bod byl zastupitelstvem města
schválen a není v programu.
Ing. Sládek se dotazoval, z jaké okolnosti vyplývá to, že by měl být dokončen objekt na ul. Petra Bezruče
4.
MUDr. Adam připomněl, že se spěchá s výstavbou, neboť veřejnoprávní smlouvy se Šlapanicemi jsou
uzavřeny do 30.6.2003. Lze je prodloužit pouze do 30.9.2003.
Ing. Sládek sdělil, že dne 29.1.2003 hovořil s místostarostou Šlapanic p. Konečným, který Ing. Sládka
ubezpečil, že když bude město Ivančice v krizi, Šlapanice Ivančicím dle potřeby vyjdou vstříc.
Poté následovala diskuse s přítomnou veřejností.
J. Zelníček se dotazoval, kdo je p. Fišer.
MUDr. Adam uvedl, že Ing. Fišer je majitel firmy FIRESTA, která se stará o zbytek železničního mostu a
město má s ním z minulosti dobré vztahy. Výběrové řízení bylo provedeno obálkovou metodou.
Mgr. Flíček ve své diskusní připomínce úvodem popřál zastupitelům města, aby rozhodovali vždy správně
a současně je požádal o to, aby mandát, který získali, zaměřili ve prospěch města a více se sjednotili
v tom, co občany zajímá. Podotkl, že i občané by mohli být nápomocni jak vedení města tak i
zastupitelstvu města.
Mgr. Flíček oslovil zastupitelstvo města v souvislosti s rozhlednou na Hlíně, která patří do regionu
Ivančic. Připomněl smlouvu, která 26.7.2001 byla tehdejším zastupitelstvem odsouhlasena. Uvedl, že
rozhlednu na Hlíně se rozhodly postavit tři subjekty, a to Město Ivančice, Obec Hlína a Klub českých
turistů Ivančice. Požádal zastupitelstvo město o ochotu a vstřícnost k této akci, aby mohla být výstavba
rozhledny zahájena. Podotkl, že z finančních prostředků, které jsou k dispozici, by bylo možné postavit
základy a 2,5 m kameninový sokl. Závěrem Mgr. Flíček poděkoval občanům i zastupitelům, kteří se na
záležitosti rozhledny podíleli, radě města za uvolnění dřeva pro rozhlednu v hodnotě 50 000 Kč a
současně oslovil i ostatní, kteří se zatím na této akci neměli možnost podílet, aby tak učinili.
J. Pospíchal odpověděl Mgr. Flíčkovi, že se zpracovávají materiály, které se týkají státního programu
podpory cestovního ruchu, programu PHARE, programu SAPARD a programu Obnovy venkova 2004 a
budou Mgr. Flíčkovi předány k dispozici. J. Pospíchal přednesl zprávu zpracovanou Ing. Coufalem
z ORR, ve které Ing. Coufal doporučuje jako nejvýhodnější využít dotačního titulu Program obnovy
venkova č. 7 pro projekty venkovských mikroregionů, kde se dosahuje vyššího procenta dotací – 70 % a
na tuto dotaci
nejvýhodnější využít dotačního titulu Program obnovy venkova č. 7 pro projekty venkovských
mikroregionů, kde se dosahuje vyššího procenta dotací – 70 % a na tuto dotaci lze snáz dosáhnout.
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Podmínkou však je existence mikroregionu. Bez ohledu na stavbu výše uvedené rozhledny doporučuje
Ing. Coufal zvážit možnost založení mikroregionu např. Ivančicko, což bude pro budoucí tok financí EU
pro Ivančice nezbytné.
Pí Budilová upozornila na roztřídění komunálního odpadu, na přídavek ke kontejnerům na sklo, na papír.
Pí Budilová dále upozornila na suchý topol, který stojí na ul. Pod Jakubem.
F. Peška podotkl, že je vše sepsáno u Ing. Halúzky a už se podnikají patřičné kroky.
P Jaroš se dotazoval, kdy bude opravena komunikace na ul. J. Blahoslava na starém sídlišti.
MUDr. Adam uvedl, že komunikace je poničena v souvislosti s výstavbou rodinných domů na Boží Hoře
a je třeba počkat až do jarních měsíců. MUDr. Adam přislíbil, že bude opraveno vše, co bude možné.
Pí Feithová připomněla, že v ulici A. Muchy před dvěma lety byl položen první koberec, obyvatelé ulice
byli však upozorněni na to, že pokud nebude do jednoho roku položen druhý koberec, zimou a pojezdy
aut se rozdrolí a zničí.
MUDr. Adam sdělil, že bude informován vedoucí finančního odboru, aby byly uvolněny na položení tzv.
druhého koberce finanční prostředky.
Na podnět, jaká je v Ivančicích evidence psů a na dodržování vyhlášky MUDr. Adam podal odpověď, že
se musí dodržovat existující veřejná vyhláška.
P. Olša – nájem bytu na Komenském náměstí č. 9. Podotkl, že se dozvěděl, že budova byla dána do
zástavy. Dotazoval se, komu a proč byla budova zastavena, neboť by měl zájem o koupi bytu v této
budově.
JUDr. Muchová uvedla, že budova na Komenského nám. č. 9 – pošta byla dána do zástavy Finančnímu
úřadu Brno-venkov na vratku 63 b.j. Do zrušení zástavního práva nelze prodat.
MUDr. Adam podotkl, že tato situace neohrožuje bydlení, avšak budovu nelze prodat.
Pí Budilová se dotazovala, zda-li při vystoupení ze svazku vodovodů a kanalizací (SVAK) by se platilo
7,50 Kč/m3 vodné a 7,50 Kč/m3 , celkem 15,- Kč, jak je tomu např. ve Zbýšově. Zdali je to pravda.
MUDr. Adam podotkl, že to pravda může být, záležitost je však složitá a nelze se jí na dnešním zasedání
zabývat, je to otázka dlouhodobé diskuse.
Ing. Sládek tuto připomínku vysvětlil. Zbýšov nebyl nikdy členem SVAK. SVAK byl založen se třinácti
městy, ale bez Zbýšova. Město Zbýšov má svůj vlastní vodní zdroj a zůstal sám, pouze s jednou obcí, a
ve SVAK nikdy nebyl.
Ing. Sládek do usnesení doplnil, zda je možné, aby zastupitelstvo města dostávalo pozvánky nebo
urgentní věci elektronickou poštou.
Ing. Sládek požádal o zapracování do usnesení, aby veškerá rozpočtová opatření, která zastupitelstvo
města prozatím neschválilo, se objevila alespoň v příštím zasedání.
MUDr. Adam na základě poznámky, která vznikla k bodu č. 7 Zrušení příspěvkové organizace PCO
nechal odhlasovat bod č. 7 v jiné podobě – Zrušení příspěvkové organizace PCO a následný prodej dle
nejlepší nabídky.
MUDr. Matušina doplnil návrh MUDr. Adama. Zastupitelstvo souhlasí s napravením technického
nedostatku v bodu č. 7 a upřesňuje bod v jednání, ve smyslu zrušení příspěvkové organizace PCO a řešení
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následku prodejem.

MUDr. Adam nechal zastupitelstvo města hlasovat o znění návrhu MUDr. Matušiny.
Hlasování :
pro 14, proti 0, zdržel se 0

13. USNESENÍ

Návrh na usnesení předložila JUDr. Muchová.
Zastupitelstvo města dne 29. 1. 2003 na svém zasedání :
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I. SCHVALUJE :
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Jednací řád zastupitelstva města s přednesenými připomínkami.
Zmocnění pro starostu města k jednání s firmou IMOS o tzv. nulové variantě ve věci 63 b.j.
Přehled všech komisí města včetně jejich předsedajících a pravidla pro jejich činnost.
Doplnění bodu 7 programu dnešního jednání o prodej věcí, práv, hodnot a závazků PCO
Zrušení příspěvkové organizace Pult centrální ochrany Ivančice dnem 31.1.2003 a převod
vlastnického práva k věcem, jiným právům a jiným majetkovým hodnotám, jež slouží
provozování PCO smlouvou o prodeji podniku dle ust. § 476 a násl. OZ společnosti TREBI s.r.o.
za cenu 600 000,- Kč se splatností 300 000,- Kč v hotovosti v den podpisu smlouvy, zbývající část
v 6ti pravidelných měsíčních splátkách po
50 000,- Kč za podmínky současného podpisu navazující smlouvy o ochraně majetku
města za cenu 200,- Kč za jeden objekt.
Uzavření smluv o zajištění pečovatelské služby pro Oslavany a Dolní Kounice s účinnosti od
1.1.2003.
Darovací smlouvu o poskytnutí daru 200 000,- Kč firmou FIRESTA Brno na vybavení interiéru
PAM.
Vypracování 3 investičních záměrů na přestavbu objektu na ul. Petra Bezruče 4 pro odbor
správních činností do 15.2.2003 bez nároku na finanční odměnu.
Úhradu 70 000,- Kč architektu Srpovi za projet výstavy Alfonse Muchy a částky 150 000,- Kč na
zahájení akce směřující k zahájení provozu expozice Alfonse Muchy v PAM.

II. UKLÁDÁ :
1) Městskému úřadu vypracovat směrnici pro zadávání veřejných zakázek.
2) Městskému úřadu vypracovat návrh na využití pracovní síly – účetní po zrušení PCO ve prospěch
jiných příspěvkových organizací města.
3) Městskému úřadu předložit dosud provedená rozpočtová opatření na příštím jednání
zastupitelstva ke schválení.

III. BERE NA VĚDOMÍ :
1) Zprávu o výsledku jednání se společností MAX-TELEKOM ohledně zřízení věcného břemene
k pozemku p.č. 3145/3 v k.ú. Ivančice s tím, že návrh smlouvy bude předložen ke schválení na
příštím jednání zastupitelstva.
2) Zprávu starosty města o stavu lékařské služby první pomoci.
3) Zprávu starosty města o jednání s ředitelem firmy IMOS s tím, že starosta města bude informovat
členy zastupitelstva o průběhu případného vyšetřování záležitosti orgány činnými v trestním
řízení.
4) Zprávu předsedy finančního výboru Ing. Feitha o průběhu kontroly PCO.
5) Zprávu předsedkyně kontrolního výboru JUDr. Matouškové o kontrole provedené na Penzionu
Ivančice.
6) Zprávu starosty města o výsledku jednání s Ústavním soudem ohledně ústavní stížnosti ve věci
referenda o pronájmu pozemků města za účelem těžby bentonitu.

Hlasování :
pro 14, proti 0, zdržel se 0
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14. ZÁVĚR
Starosta města MUDr. Vojtěch Adam poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání
v 20.25 hod.
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V Ivančicích dne 5. února 2003

MUDr. Vojtěch Adam
starosta města

František Tylč
ověřovatel

Zapsala: Vladimíra Konečná

Přílohy:
1) Jednací řád zastupitelstva Města Ivančice
2) Zápis Finančního výboru ze dne 24.1.2003

Jaroslav Pospíchal
zástupce starosty

Zdeněk Mucha
ověřovatel

