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7. schůze rady města konaná dne 5.3.2015 
Výpis z přijatých usnesení: 

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. 

(zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. 

 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava lávky přes řeku Oslavu u rybníka 

Pancíř I“  

U s n e s e n í : 

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek města 

Ivančice vyloučení uchazeče č. 1 - Vít Konečný, IČ 10553983, Mřenkova 34, 664 91 

Ivančice, který nedoložil požadované doklady k prokázání technických 

kvalifikačních předpokladů a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

v souvislosti s prováděním prací. 

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek města 

Ivančice přidělení zakázky malého rozsahu „Oprava lávky přes řeku Oslavu u 

rybníka Pancíř I“  firmě SARES spol. s r.o., Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, 

IČ 46968342, za cenu 398.892,- Kč včetně DPH. RM současně schvaluje příslušnou 

smlouvu o dílo.  

Podány byly 4 nabídky, hodnoceny byly 3 nabídky.  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava památníků ve městě Ivančice“  

U s n e s e n í : 

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek města 

Ivančice přidělení zakázky malého rozsahu „Oprava památníků ve městě Ivančice“ firmě 

Alan Doupal, kamenosochař – restaurátor,  IČ 14583526, Světlov 2262/98, 785 01 

Štenberk – část A) za cenu 34.190,- Kč včetně DPH a část B) za cenu 24.725,- Kč 

včetně DPH. RM současně schvaluje příslušné smlouvy o dílo. Komise vybírala z 5 

nabídek. 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Ivančice – Řeznovice, Sportovní multifunkční 

hřiště“  

U s n e s e n í : 

RM schvaluje zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Ivančice 

– Řeznovice, Sportovní multifunkční hřiště“ z důvodu podání pouze 1 nabídky. 

RM pověřuje odbor technický a investiční k vypsání nového zadávacího řízení na 

výše uvedenou zakázku a požaduje oslovení alespoň 5 uchazečů a zveřejnění 

zakázky na webových stránkách města. Do smlouvy o dílo bude zapracována bankovní 

záruka po dobu záruční lhůty ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.  

 

Schválení textu výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava krovu a střechy 

domu v Ivančicích, nám. Palackého 87/41“ – stavební práce 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje na základě zápisu z jednání Komise pro zadávání veřejných zakázek města 

Ivančice text výzvy na akci „Oprava krovu a střechy domu v Ivančicích, nám. 

Palackého 87/41“ – stavební práce. Do smlouvy o dílo bude zapracována bankovní 

záruka po dobu záruční lhůty ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH. 

 

 


