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33. schůze rady města konaná dne 29.9.2015 
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. 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo z 31.3.2015 na „Stavební úpravy bývalé MŠ 

Komenského náměstí 7 v Ivančicích“ 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo z 31.3.2015 s firmou BAUMAT, spol. 

s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno, IČ 48529753, na akci „Stavební úpravy bývalé 

MŠ Komenského náměstí 7 v Ivančicích“. Dodatkem č. 2 se mění rozsah předmětu 

smlouvy dle změnových listů č. 2.06 až 2.10. z  důvodu nepředpokládatelných 

prací v průběhu realizace díla, které zadavatel nemohl předvídat. Na základě 

změny rozsahu díla dochází ke změně ceny díla, která se zvyšuje o 94.530,- Kč 

bez DPH. Celková cena díla je ve výši 4.162.991,46 Kč bez DPH. Bude hrazeno ze 

schváleného rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.  

Šetřením bylo zjištěno, že ..J., který se účastnil pravidelných kontrolních dnů, 

neprojednával včas s vedením města navrhované změny v provádění díla. Z tohoto 

důvodu došlo ke značné časové prodlevě ve vypořádání těchto změn, a to jak 

směrem k  OPŽP jako poskytovateli dotace, tak z pohledu povinností zadavatele 

vyplývajících ze zákona o  veřejných zakázkách. RM ukládá tajemnici městského 

úřadu řešit porušení pracovních povinností se jmenovaným zaměstnancem 

dle příslušných ustanovení Zákoníku práce a informovat RM o výsledku. 

 

Slavnosti „Dni zelá 2015“ v partnerském městě Stupava 

U s n e s e n í : 

RM na základě pozvání partnerského města Stupava (Slovenská republika) schvaluje 

účast zástupce města Ivančice na akci Dni zelá 2015 dne 2. října 2015 - 

místostarosty pana Jaroslava Sojky s manželkou. Doprava bude služebním 

automobilem SPZ 4B4 9044. 

 

Hostování cirkusu Astra 

U s n e s e n í : 

RM uděluje Josefu Alešovi - cirkus Astra, Brandýs nad Labem, IČ 48976784, 

souhlas s hostováním ve dnech 6. - 8.10.2015 na části pozemku p.č. 2427/3 v k.ú. 

Kounické Předměstí dle předloženého snímku mapy. Smluvní poplatek za umístění 

cirkusu činí 500,- Kč/den.  

             

 

 

 

 
 


