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35. schůze rady města konaná dne 14.10.2015 
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. 

 

Podlimitní veřejná zakázka zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 

„Rekonstrukce Besedního domu – 1. etapa“ - přidělení zakázky včetně schválení 

smlouvy o dílo 

U s n e s e n í : 

RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje přidělení podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení 

„Rekonstrukce Besedního domu – 1. etapa“ společnosti TOVOSTAV s.r.o., se sídlem 

Pod Hrádkem 56/16, 682 01 Vyškov, IČ 24845671, na základě ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky, a to za cenu  2 050 863,03 Kč bez DPH. Současně RM 

schvaluje smlouvu o dílo. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy 

majetku a právního. Hodnoceno bylo všech 7 podaných nabídek. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Ing. Lubošem Kašpárkem na zpracování 

„Projektové dokumentace na komunikace II/394 Ivančice ul. Na Brněnce-úsek II“ 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Ing. Lubošem Kašpárkem, Sokolská 

124, 664 81 Ostrovačice, IČ 45605459, na zpracování „Projektové dokumentace na 

komunikace II/394 Ivančice ul. Na Brněnce-úsek II“. Dodatkem č. 1 se mění 

podmínky pro zhotovení díla, na jehož základě dochází ke změně ceny díla a 

prodloužení termínu dokončení díla. Cena díla se zvyšuje z  240 000,- Kč na 

260 000,- Kč s DPH. Termín dokončení se prodlužuje  pro výkonovou fázi 3 do 

30.11.2015; pro výkonovou fázi 7 do 15.2.2016. Hrazeno bude z rozpočtu odboru 

investic, správy majetku a právního. 

 

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení „Svoz a 

likvidace odpadu pro Město Ivančice“ - přidělení zakázky včetně schválení 

smlouvy o dílo 

U s n e s e n í : 

RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje přidělení nadlimitní veřejné 

zakázky na služby zadané v otevřeném řízení „Svoz a likvidace odpadu pro Město 

Ivančice“ společnosti SITA CZ a.s., se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, 

IČ 25638955, na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky, a to za cenu 

5 924 754,- Kč bez DPH/rok. Současně RM schvaluje smlouvu o dílo. Hrazeno bude 

z rozpočtu odboru životního prostředí. Hodnoceny byly obě podané nabídky. 

 

Stálé dopravní značení – 30. doplněk k pasportu dopravního značení ve městě 

Ivančice 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje navržené stálé dopravní značení podle 30. doplňku k pasportu 

dopravního značení ve městě Ivančice, odsouhlasené Policií České republiky a 

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, v částech 1, 1.1, 1.2 a 2. 

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit stanovení 

dopravního značení a jeho instalaci. Akce bude hrazena ze schváleného rozpočtu 

odboru investic, správy majetku a právního.  

RM odkládá projednání části 3 doplňku, s tím že bude provedeno šetření na místě 

samém za účasti p. N., starosty a zástupce Osadního výboru v Řeznovicích. RM 

ukládá Ing. Janíčkovi sjednat schůzku na místě samém za účasti výše uvedených.  

 

Přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo na akci „Fasáda myslivny 

v Letkovicích“ 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje na základě průzkumu provedeného odborem investic, správy majetku a 

právním přidělení zakázky na akci „Fasáda myslivny v Letkovicích“ firmě Petr 

Jelínek – Stavební sdružení SINAJ, Ivančice, IČ 69750751, za cenu 185 000,- Kč, 

zhotovitel není plátce DPH. Nabídku odevzdaly dvě firmy z deseti oslovených. 

Současně RM schvaluje smlouvu o dílo. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu 

bývalého odboru technického a investičního na rok 2015. 

 

Umístění odpadkových košů v Němčicích 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje umístění 3 ks nových odpadkových košů včetně držáků na sáčky pro 

psí exkrementy a doplnění 2 ks držáků na sáčky na stávající odpadkové koše 

u hasičky a na návsi v místní části Němčice.  

 


