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41. schůze rady města konaná dne 18.12.2015 
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. 

 
Určení kontaktní osoby pro probační službu 

U s n e s e n í : 

RM určuje s účinností od 1.1.2016 Mgr. Radka Hlaváče jako kontaktní osobu pro 

probační službu, zástupce v době jeho nepřítomnosti JUDr. Jaroslavu 

Dvořáčkovou. 

 

Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce Besedního domu 

v Ivančicích – 1. etapa 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou TOVOSTAV s.r.o., se 

sídlem Pod Hrádkem 56/16, 682 01 Vyškov, IČO 24845671, na akci „Rekonstrukce 

Besedního domu v Ivančicích – 1. etapa“. V důsledku dodatečných stavebních 

prací, které se vyskytly při provádění díla, a které zadavatel nemohl 

předvídat, se celková cena díla navyšuje o 170 000,- Kč bez DPH. Navýšení ceny 

díla tvoří 8 % z celkové ceny akce. V důsledku dodatečných stavebních prací se 

prodlužuje termín dokončení díla na 75 pracovních dnů.  

Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu odboru investic, správy majetku a 

právního. 

 

Komise likvidační, Komise pro oceňování vyřazených předmětů určených 

k prodeji, Komise škodní, Komise pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

- zánik členství, dojmenování členů 

U s n e s e n í : 

RM bere na vědomí ukončení členství Ing. Karla Janderky v Komisi likvidační 

dnem skončení jeho pracovního poměru a jmenuje předsedou komise vedoucího 

odboru investic, správy majetku a právního Ing. Richarda Saiberta. Komise 

likvidační bude pracovat ve složení předseda Ing. Richard Saibert, další 

členové Mgr. Radek Hlaváč, Ing. Ladislav Peška, Aleš Tichý. 

RM bere na vědomí ukončení členství Ing. Karla Janderky v Komisi pro oceňování 

vyřazených předmětů určených k prodeji a jmenuje členem komise paní Zuzanu 

Světlíkovou. Komise pro oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji bude 

pracovat ve složení předsedkyně Ing. Ivana Krejčová, další členové Zuzana 

Světlíková, Jarmila Hortová, Josef Sedmík. 

RM bere na vědomí ukončení členství JUDr. Jiřiny Muchové v Komisi škodní dnem 

31.12.2015 a  jmenuje s účinností od 1.1.2016 předsedkyní Komise škodní JUDr. 

Jaroslavu Dvořáčkovou. Komise škodní bude pracovat ve složení předsedkyně 

JUDr. Jaroslava Dvořáčková, další členové Ing. Ivana Krejčová, Ing. Eduard 

Kremláček, Ing. Ladislav Peška. 

RM bere na vědomí ukončení členství Ing. Karla Janderky v Komisi pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu dnem skončení jeho pracovního poměru. Do 

doby, než po výběrovém řízení nastoupí pracovník na pozici manažer rozvoje 

města - asistent vedoucího odboru investic, správy majetku a právního, bude 

Komise pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pracovat dočasně ve 

složení předseda místostarosta Ing. Roman Sládek,  další členové místostarosta 

Jaroslav Sojka, Ing. Ladislav Peška, Ing. Josef Coufal, Ing. Richard Saibert, 

Mgr. Radek Hlaváč. 

 

Příloha č. 8 ke Kupní smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie, odběrový 

diagram a rozpis záloh 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje Přílohu č. 8 ke Kupní smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie, 

odběrový diagram a rozpis záloh na odběrná místa mezi ČEZ Energo, s.r.o., IČO 

29060109, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 a městem Ivančice s účinností od 

1.1.2016. 

 

Příkazní smlouva - VZD INVEST s.r.o. 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje Příkazní smlouvu o obstarání záležitostí při projektové přípravě 

a zpracování projektu k žádosti o dotaci na projekt „II/394 Ivančice ul. Na 

Brněnce – úsek II, SO 103 – Chodníky“ se společností VZD INVEST s.r.o., 

IČO 26954834,  se sídlem   Kpt. Nálepky 2332,  530 02 Pardubice, za  cenu    

48 400,- Kč vč. DPH. 

Hrazeno bude ze schváleného rozpočtu odboru investic, správy majetku a 

právního.  


