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29. schůze rady města konaná dne 3.9.2015 

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. 

ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice -  žádost o souhlas s přijetím věcného daru 

U s n e s e n í : 

RM uděluje příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Ivančice-

Řeznovice, okres Brno-venkov, IČ 65265530, souhlas s přijetím věcného daru – 

3 ks koberců do tříd základní školy; dárce B., Ivančice. 

Zápis ze zasedání Školské komise konaného dne 24.8.2015 

U s n e s e n í : 

RM bere na vědomí zápis ze zasedání Školské komise konaného dne 24.8.2015. 

Přidělení zakázky na dodávku RFID čipů a pronájem čtecího zařízení systému RFID 

včetně software pro serializaci dat k evidenci výsypu odpadových nádob města 

Ivančice 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje přidělení zakázky na dodávku RFID čipů a pronájem čtecího zařízení 

systému RFID včetně software pro serializaci dat k evidenci výsypu odpadových 

nádob města Ivančice společnosti GABEN, spol. s r. o., Hájkova 558/1, 702 00 

Ostrava - Přívoz, IČ 19012021, za cenu 187.100,- Kč bez DPH. Současně RM 

schvaluje příslušnou Smlouvu. Hrazeno bude z provozní rezervy. Průzkum trhu byl 

proveden poptávkou 3 společností, hodnoceny byly 2 nabídky. 

Stálé komise MěÚ Ivančice,  dojmenování členů 

U s n e s e n í : 

RM bere na vědomí ukončení členství Mgr. Lenky Mrajcové v Komisi likvidační dnem 

skončení jejího pracovního poměru, zprošťuje členství v Komisi likvidační Ing. 

Josefa Janíčka, jmenuje členy Komise likvidační vedoucího odboru investic, 

správy majetku a právního Ing. Karla Janderku a právníka Mgr. Radka Hlaváče; 

komise bude pracovat ve složení: 

předseda Ing. Karel Janderka, další členové -  Mgr. Radek Hlaváč, Ing. Ladislav 

Peška, Aleš Tichý.           

RM bere na vědomí ukončení členství Mgr. Lenky Mrajcové v Komisi pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu dnem skončení jejího pracovního poměru, 

zprošťuje členství v Komisi pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu paní 

Lenku Dittrichovou, jmenuje členy Komise pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu vedoucího odboru investic, správy majetku a právního Ing. Karla Janderku 

a právníka Mgr. Radka Hlaváče; komise bude pracovat ve složení: 

předseda Ing. Roman Sládek, další členové - místostarosta Jaroslav Sojka, 

Ing. Ladislav  Peška,  Ing. Josef  Coufal,  Ing. Richard Saibert,   Ing. Karel 

Janderka, Mgr. Radek Hlaváč.                                                                                                                                             

RM zprošťuje členství v Komisi pro oceňování vyřazených předmětů určených 

k prodeji Ing. Josefa Janíčka, jmenuje členem Komise pro oceňování vyřazených 

předmětů určených k prodeji vedoucího odboru investic, správy majetku a právního 

Ing. Karla Janderku; komise bude pracovat ve složení: 

předsedkyně Ing. Ivana Krejčová, další členové - Ing. Karel Janderka, Jarmila 

Hortová, Josef Sedmík. 

Oprávnění k užívání služebního vozidla 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje oprávnění neuvolněného člena zastupitelstva - člena rady města pana 

Radka Halouzky užívat pro účel jednání se sdružením ENERGOREGION 2020 vozidlo 

Roomster 9B1 6593  nebo  Škoda Octavia BOL 4577. 

Smlouva o servisní a technické podpoře k software pro zpracování přestupkové 

agendy na odboru správních činností 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje Smlouvu o servisní a technické podpoře k software zakoupenému pro 

zpracování přestupkové agendy na odboru správních činností mezi poskytovatelem 

podpory - společností MOIS s.r.o., sídlem ve Zlíně, Zárámí 4077, IČ 46963812,  a 

Městem Ivančice, jako objednatelem podpory, týkající se zabezpečení údržby a 

servisu výše uvedeného software dodaného Městu Ivančice pro zpracování 

přestupkové agendy vedené na odboru správních činností MěÚ Ivančice. Hrazeno 

bude z rozpočtu odboru správních činností. 
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Smlouva o kontrolní a servisní činnosti – systém elektronické zabezpečovací 

signalizace v objektu Kounická 70 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje Smlouvu o kontrolní a servisní činnosti na systému elektronické 

zabezpečovací signalizace v objektu Kounická 70, Ivančice, s dodavatelem RTZ 

Holding a.s., se sídlem Husovická 15, 614 00 Brno, IČ 25585380. Finanční plnění 

vyplývající z této smlouvy bude hrazeno z rozpočtu odboru investic, správy 

majetku a právního, ORJ 10. 

Rozpočtové opatření č. 17 – provozní rezerva 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 17 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu 

plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání finančních 

prostředků z rezervy provozní dle návrhu předloženého Ing. Peškou. 

Smlouva o spolupráci se společností Egomotion s.r.o. - pořad CYKLOTOULKY 

IVANČICE 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje Smlouvu o spolupráci se společností Egomotion s.r.o,, Šafaříkovy 

sady 2455/5, 301 00 Plzeň, IČ 28050924, na jejímž základě bude natočen a 

odvysílán pořad CYKLOTOULKY IVANČICE na televizi ČTsport v délce cca 10 min. a 

následně bude pořad umístěn na internetový portál www.cyklotoulky.cz; cena za 

realizaci pořadu a internetové stránky činí 23.300,- Kč + DPH, paušální poplatek 

za údržbu stránky včetně možnosti vlastní administrace na jeden rok činí 4.200,- 

Kč + DPH. Smlouva na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rezervy rady. 

Rozpočtové opatření č. 18 – rezerva rady 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 18 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu 

plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání rezervy rady 

vyplývající z usnesení přijatého na jednání RM č. 29 roku 2015.  

 

 

 

http://www.cyklotoulky.cz/

