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M Ě S T O    I V A N Č I C E
V ý p i s

ze  6. schůze rady města konané dne 20.02.2019
Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů)
a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.

Zpráva ze zahraniční služební cesty 15.1.2019
Mgr. Tureček podal zprávu ze zahraniční služební cesty dne 15. 1. 2019 na jednání s panem M. a
ředitelem Lucemburského muzea v Paříži pro účel rekonstrukce expozice obrazů Alfonse Muchy
v Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích, kterého se kromě zástupců města zúčastnil za Krajský úřad
Jihomoravského kraje Mgr. Fedor. V dubnu 2019 se uskuteční na městském úřadě schůzka se
zástupcem Jihomoravského kraje a zástupcem Nadace Alfonse Muchy na téma rekonstrukce expozice
A. Muchy v Ivančicích.

1. Možnost využití veřejného prostranství za účelem pořádání akcí v roce 2019

Návrh usnesení:
RM schvaluje užívání veřejného prostranství Kulturním a informačním centrem Ivančice
(KIC Ivančice) za účelem pořádání akcí:

1. 3. 2019 od 6.00  – 4. 3. 2019 do 8.00 h parkoviště před MěÚ – farmářské trhy
5. 4. 2019 od 6.00  – 8. 4. 2019 do 8.00 h parkoviště před MěÚ – farmářské trhy
3. 5. 2019 od 6.00  – 6. 5. 2019 do 8.00 h parkoviště před MěÚ – farmářské trhy
15. 5. 2019 od 17.00 h uzavření parkoviště před MěÚ - stavba
                                                                                   pódia
16. 5. 2019 od 6.00 h – 20. 5. 2019 do 6.00 h uzavření Palackého náměstí - Slavnosti
                                                                                   chřestu a vína
21. 6. 2019 18.00 – 24.00 h prostranství u vinárny Vinařství
                                                                                   Komarov – Cimbálový večer
24. 6. 2019 – 6. 9. 2019 nádvoří MěÚ – letní promítání
26. 7. 2019 od 6.00 h parkoviště před MěÚ - stavba pódia
26. 7. od 15.00 - 29. 7. 2019 do 6.00 h uzavření Palackého náměstí -
                                                                                   Ivančická pouť
7. 9. 2019 6.00 – 14.00 h prostor před kostelem – farmářské trhy
26. 9. 2019 od 6.00 h uzavření parkoviště před MěÚ - stavba
                                                                                   pódia
26. 9. od 17.00 – 30. 9. 2019 do 6.00 h uzavření Palackého náměstí -
                                                                                   Svatováclavské trhy
5. 10. 2019 6.00 – 14.00 h prostor před kostelem – farmářské trhy
14. 10. 2019 12.00 – 18.00 h prostor vedle PAM před farou -
                                                                                   Dýňování
2. 11. 2019 6.00 – 14.00 h prostor před kostelem – farmářské trhy
29. 11. 2019 6.00 – 22.00 h uzavření Palackého náměstí -
                                                                                  Rozsvěcení vánočního stromu
6. 12. 2019 10.00 – 22.00 h prostor před kostelem – Advent
13. 12. 2019 10.00 – 22.00 h prostor před kostelem – Advent
20. 12. 2019 10.00 – 22.00 h prostor před kostelem – Advent

Jedná se o pozemky města KN 3163/1, KN 3163/9, KN 3163/10, KN 3163/15, KN 7,
KN 8, KN 9/1 v k.ú. Ivančice.

· KIC Ivančice zajistí ochranu dlažby ve vestibulu radnice proti nadměrnému znečištění.
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· KIC Ivančice si zajistí souhlas Silničního správního úřadu se zvláštním užíváním
komunikace.

RM schvaluje vybírání vstupného na akce a vybírání nájemného za prodejní stánky a
prodejní místa jménem a na účet KIC Ivančice.
RM uděluje souhlas s využitím nádvoří a vestibulu radnice v době pořádání kulturních
akcí.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/109

2. Jmenování člena Komise bytové

Návrh usnesení:
RM jmenuje ředitelku příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Ivančice Bc.
Andreu Ondrovou členkou Komise bytové; komise bude pracovat ve složení: předseda
Milan Buček,
další členové:  Ing. Lenka Nováková,
                        Ing. Olga Prokopová,
                        Bc. Šárka Štěrbová,
                        Bc. Andrea Ondrová.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/110

3. Zápis Komise bytové ze dne 4. 2. 2019

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí zápis z Komise bytové ze dne 4. 2 . 2019. Komise bytová
nedoporučila přidělení bytu č. 5 v Penzionu pro důchodce Ivančice z důvodu nutné
rekonstrukce.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/111

4. Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 87/41 , Ivančice

Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 87/41,
Ivančice, nájemkyně paní K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 29. 2. 2020.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/112

5. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.
12484663

Návrh usnesení:
RM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č. 12484663 s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, IČO 28085400, pro odběrné místo Pod Hájkem 28/38, byt č. 6. Smlouva
zvyšuje rezervovaný příkon. Hrazeno bude z rozpočtu bytové správy.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/113

6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice na maškarní ples v Němčicích

Návrh usnesení:
RM schvaluje poskytnutí příspěvku paní K., …, Ivančice, ve výši 4 000,- Kč na dětský
maškarní ples, který se bude konat 17.03.2019 v restauraci Nad Kovárnou v Ivančicích-
Němčicích.
Hrazeno bude z prostředků Programu pro poskytování dotací nebo návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2019 - Dílčí program Kultura,
péče o památky a spolková činnost.
Současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/114

7. Služební cesta do Sládkovičova

Návrh usnesení:
RM schvaluje zahraniční služební cestu starosty města Milana Bučka do Sládkovičova
na 12. Mezinárodní klobásový festival, který se koná 22. a 23. 2. 2019.
Současně schvaluje použití soukromého motorového vozidla RZ ..

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/115

8. 12. Mezinárodní klobásový festival Sládkovičovo - účast soutěžního týmu

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje účast soutěžního týmu města Ivančice na 12. Mezinárodním klobásovém
festivalu ve Sládkovičově ve dnech 22. 2. – 24. 2. 2019 ve složení Josef Sedmík, Mgr.
Liběna Kubíková, Ing. Ilona Valentová (služební cesta), M.., K.., K., V.
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Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/116

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje pro přepravu soutěžního týmu použití služebního vozidla FIAT
DUCATO, 1BF 4658, které je v užívání příspěvkové organizace Technické služby
města Ivančice. Řidiči: Josef Sedmík, Mgr. Liběna Kubíková, Ing. Ilona Valentová.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/117

III. Návrh usnesení:
RM schvaluje pro dobu služební cesty soutěžního týmu s vozidlem FIAT DUCATO,
1BF 4658, výpůjčku služebního vozidla Škoda Octavia, BOL 4577, pro příspěvkovou
organizaci Technické služby města Ivančice.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/118

9. Souhlas s podáním návrhu do soutěže "Nejlépe opravená kulturní památka JMK v roce
2018" (Restaurování Mariánského sloupu)

Návrh usnesení:
RM uděluje souhlas s návrhem a podmínkami soutěže "Nejlépe opravená kulturní
památka Jihomoravského kraje v roce 2018". Přihlášenou kulturní památkou bude
Mariánský sloup na Palackého náměstí.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/119

10. Souhlas s navrženým dopravním řešením

Návrh usnesení:
RM souhlasí s navrženým řešením pro zklidnění dopravní situace na ulici Za Hasičkou
v Němčicích a ukládá OISMaP zajistit patřičné kroky pro vyjádření Policie ČR a podání
žádosti o stanovení navrženého řešení.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/120
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11. Digitální rozhlas jako součást IZS a JSVV

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí informaci o možné digitalizaci rozhlasového systému města
v souvislosti s připravovaným dotačním titulem. RM ukládá OISMaP sestavit podklady
pro výběrové řízení na zpracování povodňového plánu města, projektové dokumentace
pro digitalizaci rozhlasového systému města, žádosti o dotaci, výběrového řízení na
dodavatele digitálního systému rozhlasu a dotační management po celou dobu
udržitelnosti projektu.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/121

12. Schválení podání projektu „Zdravotní cvičení nejen pro seniory“ do dotačního
programu Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2019

Návrh usnesení:
RM schvaluje podání projektu „Zdravotní cvičení nejen pro seniory" předloženého
odborem sociálních věcí a doporučuje ho předložit do dotačního programu
Jihomoravského kraje formou žádosti o finanční podporu z dotačního programu
Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2019. Dále rada města
pověřuje Evu Ošmerovou, DiS. k zastupování a jednání za město Ivančice při podání a
realizaci projektu.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/122

13. Schválení Dodatku č. 9 k Rámcové smlouvě číslo O2OP/152187 týkající se mobilního
volání

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 9 k Rámcové smlouvě číslo O2OP/152187 uzavřené dne
14. 08. 2008 s O2 Czech Republic a.s., IČO CZ60193336, týkající se mobilního volání
bez HW budgetu.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/123

14. Schválení Dodatku č.1 k Rámcové dohodě číslo O2OP / 766701 - pevné sítě

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě číslo O2OP / 766701, uzavřené s O2
Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, IČO 60193336, týkající se hovorů
v pevných linkách, kterým se ruší ustanovení písmene a) přílohy č. 1 Rámcové dohody
a nahrazuje se zněním uvedeným v  Příloze č. 1 tohoto dodatku.
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Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/124

15. Návrh na odkup pozemků pro TJ Slovan Ivančice.

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí žádost TJ Slovan Ivančice a doporučuje zastupitelstvu revokovat
usnesení zastupitelstva přijatá 10. 12. 2014 a 4. 3. 2015, schválit záměr nabytí
pozemku p.č. st. 119 a opětovně zahájit jednání s TJ Sokol Němčice o odkupu.

Hlasování:
Pro: 0         Proti: 4         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení nebylo přijato
16. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu

Jihomoravského kraje městu Ivančice č. 056601/19/OSV

Návrh usnesení:
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních
služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje městu Ivančice č. 056601/19/OSV, na základě
které bude městu Ivančice poskytnuta částka 103 000,- Kč pro rok 2019 jako účelová
finanční podpora na jednotlivé sociální služby - na Pečovatelskou službu a na denní
stacionář.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/125

17. Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb

Návrh usnesení:
RM schvaluje Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb mezi
Společenským a kulturním centrem Kuřim, p. o., IČO 07577346, se sídlem: náměstí
Osvobození 1, 664 34 Kuřim, jako poskytovatelem a městem Ivančice jako příjemcem.
Smlouva je na dobu neurčitou, poskytování služeb je bezúplatné.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/126

18. Dohoda o ukončení nájmu pozemku - k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1158/110 v k. ú.
Němčice u Ivančic ke dni 28. 2. 2019.
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Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/127

19. Záměr prodeje části pozemku p. č. 132 nebo p. č. 141/2 - k. ú. Hrubšice

I. Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje části pozemků
p. č. 132, ostatní plocha (ostatní komunikace) nebo p. č. 141/2, o výměře cca 35 m2
v k. ú. Hrubšice.

Hlasování:
Pro: 0         Proti: 4         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení nebylo přijato

II. Návrh usnesení:
RM nedoporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje části pozemků
p. č. 132, ostatní plocha (ostatní komunikace) nebo p. č. 141/2, o výměře cca 35 m2
v k. ú. Hrubšice, neboť účel uvedený žadatelem o prodej není v souladu s územním
plánem města. Pokud by zastupitelstvo přesto záměr prodeje schválilo, doporučuje
rada následný prodej obálkovou metodou nejvyšší nabídce.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/128

20. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3292/1, k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 3292/1, orná
půda, o výměře cca 40 m2, k. ú. Ivančice za předpokladu, že zájemce doloží před
jednáním zastupitelstva písemná souhlasná vyjádření vlastníků sousedících
nemovitostí -garáže- k prodeji části p.č. 3292/1 tak, jak je navrženo v usnesení.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/129

21. Převod pozemku části p. č. 2024 a části p. č. 3166/3, k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr převodu (úplatný) pozemku p. č. st.
2024, zastavěná plocha, o výměře 69 m2, a část p. č. 3166/3, ostatní plocha,
komunikace, o výměře cca 118 m2, k. ú. Ivančice.

Hlasování:
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Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/130

22. Vyjádření k akci "Letkovice – Dlouhá ..: NN příp. kab. př.", Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene

I. Návrh usnesení:
RM souhlasí s vybudováním nové elektropřípojky na pozemku města, p. č. 2026/12,
k. ú. Letkovice, k novostavbě rodinného domu na konci ul. Dlouhá v Letkovicích, za
předpokladu, že budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření č.j. OISMaP -
087/2019 ze dne 14. 2. 2019.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/131

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k pozemku p. č. 2026/12, k. ú. Letkovice, mezi městem Ivančice jako budoucím
povinným a E.ON Distribuce, a.s., jako budoucím oprávněným, k akci "Letkovice -
Dlouhá ..: NN příp. kab. př.".

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/132

23. Vyjádření k akci "Ivančice, Kounická, Bytový dům, roz. DSNN", Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene

I. Návrh usnesení:
RM souhlasí s provedením akce "Ivančice, Kounická, Bytový dům, roz. DSNN" v k.ú.
Kounické Předměstí, za předpokladu, že budou splněny podmínky uvedené ve
vyjádření č.j. OISMaP - 086/2019 ze dne 14. 2. 2019.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/133

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Ivančice jako budoucím povinným a E.ON Distribuce, a. s., jako budoucím
oprávněným. Věcné břemeno bude zřízeno k pozemku p. č. 2769/5, k. ú. Kounické
Předměstí.
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Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/134

24. Souhlas se stavbou kopané studny na pozemku p. č. 2607/49, k. ú. Kounické Předměstí

I. Návrh usnesení:
RM souhlasí se stavbou kopané studny na pozemku p. č. 2607/49, k. ú. Kounické
Předměstí, jehož vlastníkem je město Ivančice, a s osazením nového třístupňového
biologického septiku o objemu 3 m3.

Hlasování:
Pro: 0         Proti: 4         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení nebylo přijato

II. Návrh usnesení:
RM nesouhlasí se stavbou kopané studny na pozemku p. č. 2607/49, k. ú. Kounické
Předměstí, jehož vlastníkem je město Ivančice, a s osazením nového třístupňového
biologického septiku o objemu 3 m3, a retenční nádrže na místě stávající jímky.
V případě, že by byl v souladu se zákonem zřízen septik s biologickým filtrem na
dočištění odpadních vod a následné zasakování vyčištěných odpadních vod do vod
podzemních, lze předpokládat, že by RM žádosti o souhlas se stavbou kopané studny
vyhověla.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/135

25. Žádost o souhlas s rozšířením sjezdu a nájezdu na pozemek

Návrh usnesení:
RM souhlasí s rozšířením sjezdu a nájezdu na pozemek žadatelů u rodinného domu, ul.
Hřbitovní .., Ivančice, za podmínek, stanovaných ve vyjádření č.j. OISMaP - 082/2019
ze dne 12. 2. 2019.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/136

26. Pachtovní smlouva č. 1201000492

Návrh usnesení:
RM schvaluje Pachtovní smlouvu č. 1201000492, mezi městem Ivančice a J., bytem: ..
664 91 Ivančice, kterou město propachtovává  části pozemků, a to 2 283 m2 pozemku
p. č. 2646/3, trvalý travní porost v k. ú. Kounické Předměstí a 1 177 m2 pozemku p. č.
641/74, neplodná půda (ostatní plocha), v k. ú. Budkovice; smlouva na dobu určitou –
5 let ode dne uzavření smlouvy, pachtovné 0,40 Kč/m2.
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Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/137

27. Smlouva o výpůjčce - objekt bývalé hasičky v Letkovicích

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu - uzavření Smlouvy o výpůjčce budovy č. e. 1481 na
pozemku p. č. st. 80, k. ú. Letkovice (bývalá hasička); Osadní výbor Letkovice nebyl
dosud zřízen.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/138

28. Podlimitní veřejná zakázka "Oprava deštové kanalizace v místní části Řeznovice a
Hrubšice" - přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise v souladu s § 122 zákona
o zadávání veřejných zakázek přidělení veřejné podlimitní zakázky s názvem „Oprava
dešťové kanalizace v místní části Řeznovice a Hrubšice“ účastníkovi Společnost
Řeznovice – dešťovka, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, účastník č. 1 (vedoucí
sdružení) COLAS CZ a.s., IČO  26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, a
účastník č. 2 (člen sdružení) IDPS s.r.o., IČO 47537205, se sídlem Purkyňova 648/125,
Medlánky, 612 00 Brno, s nabídkovou cenou bez DPH 32 899 999,53 Kč.
RM současně schvaluje Smlouvu o dílo s tímto účastníkem.
V jednacím řízení s uveřejněním byly podány 4 nabídky.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.
RM pověřuje místostarosty p. Sojku a Ing. Sládka regulovat výši plnění maximálně do
finanční výše schválené v rozpočtu města.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/139

29. Podlimitní veřejná zakázka "Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice" -
přidělení zakázky a schválení SOD

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise v souladu s § 122 zákona
o zadávání veřejných zakázek přidělení veřejné podlimitní zakázky s názvem „Oprava
dešťové kanalizace v místní části Budkovice“ účastníkovi Společnost Budkovice –
dešťovka, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, účastník č. 1
(vedoucí sdružení) IDPS s.r.o., IČO 47537205, se sídlem Purkyňova 648/125,
Medlánky, 612 00 Brno, a  účastník č. 2 (účastník sdružení) COLAS CZ a.s., IČO
26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, s nabídkovou cenou 21 873 559,96
Kč bez DPH.
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RM současně schvaluje Smlouvu o dílo s tímto účastníkem.
V jednacím řízení s uveřejněním byly podány 4 nabídky.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.
RM pověřuje místostarosty p. Sojku a Ing. Sládka regulovat výši plnění maximálně do
finanční výše schválené v rozpočtu města.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/140

30. Veřejná zakázka malého rozsahu "Zpracování projektové dokumentace na akci "Oprava
účelových a místních komunikací v Řeznovicích" - schválení výzvy včetně příloh

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění
textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem
„Zpracování projektové dokumentace na akci "Oprava účelových a místních
komunikací v Řeznovicích“.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/141

31. Veřejná zakázka malého rozsahu "Zpracování projektové dokumentace na akci "Oprava
účelových a místních komunikací v Hrubšicích" - schválení výzvy včetně příloh

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění
textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem
„Zpracování projektové dokumentace na akci "Oprava účelových a místních
komunikací v Hrubšicích“.

Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/142

32. Veřejná zakázka malého rozsahu "Zpracování projektové dokumentace na akci "Oprava
účelových a místních komunikací v Budkovicích" - schválení výzvy včetně příloh

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění
textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem
„Zpracování projektové dokumentace na akci "Oprava účelových a místních
komunikací v Budkovicích“.
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Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/143

33. Veřejná zakázka malého rozsahu "Ivančice, veřejné osvětlení ulice Hornická" -
přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek
přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Ivančice, veřejné osvětlení ulice
Hornická“ firmě Michal Hledík, se sídlem Mělčany 165, 664 64  Dolní Kounice, IČO
76389511, s cenou vč. DPH 390 799,- Kč.
Osloveny byly 4 firmy, podány byly 4 nabídky.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/144

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje Smlouvu o dílo pro zakázku "Ivančice, veřejné osvětlení ulice
Hornická" s firmou Michal Hledík, se sídlem Mělčany 165, 664 64  Dolní Kounice,
IČO 76389511, s cenou vč. DPH 390 799,- Kč. Při realizaci díla budou zhotovitelem
dodrženy Standardy veřejného osvětlení ve městě Ivančice.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/145

34. Veřejná zakázka malého rozsahu "Obnova dřevěných prvků atriového prostoru
Palackého náměstí 87/41, Ivančice" - schválení výzvy včetně příloh

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění
textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem
„Obnova dřevěných prvků atriového prostoru Palackého náměstí 87/41, Ivančice“.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/146
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35. Veřejná zakázka malého rozsahu "Pořízení osobních vozidel pro Pečovatelskou službu
Ivančice" - přidělení zakázky a schválení kupní smlouvy

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek
přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení osobních vozidel pro
Pečovatelskou službu Ivančice“ firmě IVACAR 2000, a.s., se sídlem Krumlovská
1430/30, 664 91  Ivančice, IČO 25573411, s cenou včetně DPH 1 089 296,- Kč.
RM  schvaluje Kupní smlouvu s touto firmou.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019 a dotace IROP.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/147

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek
vyloučení nabídky účastníka TOP CENTRUM car s.r.o., IČO 25331639, ze zakázky
s názvem „Pořízení osobních vozidel pro Pečovatelskou službu Ivančice“ z důvodu
nesplnění zadávacích podmínek a neobjasnění nebo nedoplnění (neprokázání technické
kvalifikace - seznam významných zakázek).

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0              Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/6/148


