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5. schůze rady města konaná dne 19.2.2015 

Výpis z přijatých usnesení: 

 

Pověření Ing. Janíčka k provádění úkonů ve smyslu zákona 183/2006 Sb., zákona 

13/1997 Sb. a zákona 161/2000 Sb. 

U s n e s e n í : 

RM stvrzuje dle předloženého návrhu pověření zaměstnance Města Ivančice Ing. 

Josefa Janíčka, aby za Město Ivančice  ve správních řízeních vedených MěÚ 

Ivančice prováděl úkony ve smyslu zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve smyslu zákona 13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích a zákona 161/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

v platném znění. 

 

Zhotovení projektové dokumentace pro akci „Chodník Letkovice, mezi ulicemi Říční 

– Na Volvách“ 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje přidělení zakázky na „Zhotovení projektové dokumentace pro akci 

„Chodník Letkovice, mezi ulicemi Říční - Na Volvách““ firmě QIM Atelier s.r.o., 

se sídlem Botanická 19, 602 00 Brno, IČ 29212065, za cenu 28 556,- Kč vč. DPH 

dle nabídky. Vybíráno ze tří nabídek. 

 

Podlimitní veřejná zakázka zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení „Stavební 

úpravy bývalé MŠ Komenského nám. 7 v Ivančicích“ – schválení textu výzvy 

U s n e s e n í : 

RM na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek schvaluje text 

výzvy podlimitní veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení 

„Stavební úpravy bývalé MŠ Komenského nám. 7 v Ivančicích“. 

 

Doplnění ceníku v městské sportovní hale 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje doplnění ceníku městské sportovní haly Rybářská 33, Ivančice tak, 

že za větu „U subjektů se sídlem mimo Ivančice bude k výše uvedeným cenám 

účtována přirážka 10%.“ se vkládá věta „Toto ustanovení se nepoužije pro školy 

se sídlem mimo Ivančice, pokud jde o využití haly žáky odloučených pracovišť 

těchto škol v Ivančicích.“ - účinnost ode dne schválení radou města.  
 

 

 


