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

z  8. schůze rady města konané dne 06.03.2019
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.

1. Český svaz včelařů - žádost o dotaci

Návrh usnesení:
RM schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Ivančice Českému svazu
včelařů, ZO Ivančice, z.s., Ivančice, ve výši 10 000,- Kč na nákup zařízení k přeléčení
včel.
Bude hrazeno z rezervy rady.
Současně schvaluje příslušnou darovací smlouvu.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/152

2. Diecézní charita Brno - žádost o poskytnutí dotace

Návrh usnesení:
RM schvaluje poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno, tř. Kpt. Jaroše 1928/9, Brno,
IČO 44990260, ve výši Kč 25 000,- Kč, na program K-centrum Noe (preventivní
program proti drogové závislosti, terénní práce - streetworker).
Bude hrazeno z rozpočtu odboru sociálních věcí.
Současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/153

3. Změna ve schválené Studii proveditelnosti pro výměnu a doplnění koncových prvků
varování v zóně havarijního plánování JE Dukovany a pro výměnu koncových prvků
varování v areálu JE Dukovany

Návrh usnesení:
RM souhlasí se změnou ve schválené Studii proveditelnosti pro výměnu a doplnění
koncových prvků varování v zóně havarijního plánování JE Dukovany a pro výměnu
koncových prvků varování v areálu JE Dukovany.
Změna se týká umístění ovládacího panelu výstražné sirény JEDu z chodby na vnější
stěnu objektu hasičky v Němčicích z důvodu nutnosti přímého přístupu k ovládacím
prvkům sirény pracovníky JE Dukovany.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/154
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4. Umístění pamětní desky Václava Ignáce Dusíka

Návrh usnesení:
RM schvaluje umístění pamětní desky Václava Ignáce Dusíka na průčelí domu
Palackého náměstí 5/11.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/155

5. Informace o městských bytech

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí informaci o městských bytech a pověřuje bytovou správu připravit
ve spolupráci s právním oddělením podklady pro zřízení fondu oprav v nájemních
domech.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/156

6. Informace o vývoji situace ohledně záměru prodeje Fotoateliéru Eliška

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí informaci o vývoji situace ohledně zastupitelstvem schváleného
záměru prodeje Fotoateliéru Eliška, budovy, která je součástí   pozemku p. č. st.
329/20, k. ú. Ivančice, č. p. 1418/28a, Dolní Hlinky, Ivančice, a  pozemku p. č. 3469
dle GP č. 2053-221/2018, k. ú. Ivančice, a ukládá odboru investic, správy majetku a
právnímu uveřejnit nabídku prodeje uvedeného objektu a pozemku všemi dostupnými
formami a nechat zpracovat znalecký posudek.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/157

7. Záměr prodeje pozemků p. č. 437/72, p. č. 437/74, k. ú. Hrubšice nebo záměr pronájmu
jejich částí

I. Návrh usnesení:
RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemků p. č. 437/72, ostatní
plocha, manipulační plocha, o výměře  1020 m2, a p. č. 437/74, ostatní plocha,
manipulační plocha, o výměře 220 m2, k. ú. Hrubšice.

Hlasování:
Pro: 0         Proti: 5         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení nebylo přijato
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II. Návrh usnesení:
RM bere na vědomí zpětvzetí žádosti o prodej pozemků p.č. 437/72 a p.č. 437/74, k.ú.
Hrubšice, a to vzhledem k tomu, že neschválila usnesení doporučit zastupitelstvu
města záměr prodeje uvedených pozemků.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/158

III. Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemků p.č. 437/72 a p.č. 437/74 (v oploceném
areálu  bývalého ZD) v k.ú. Hrubšice.

Hlasování:
Pro: 0         Proti: 5         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení nebylo přijato

IV. Návrh usnesení:
RM odkládá rozhodnutí ve věci s tím, že ukládá technikovi OISMaP na místě samém
posoudit možnosti přístupu ostatních vlastníků na jejich pozemky v dané lokalitě a
zjistit, zda prodejem částí pozemků v oploceném areálu by nedošlo k zásahu do
ochranného pásma vodovodu.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/159

8. Záměr prodeje pozemku p. č. 69/5, zahrada o výměře 112 m2, v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p. č. 69/5, zahrada
o výměře 112 m2, v k. ú. Němčice u Ivančic.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/160

9. Záměr prodeje pozemku p. č. 84/2, zahrada v k. ú. Hrubšice, o výměře 267 m2

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p. č. 84/2, zahrada
v k. ú. Hrubšice, o výměře 267 m2.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/161
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10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2382/1, k. ú. Budkovice

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2382/1,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 45 m2, k. ú. Budkovice.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/162

11. Záměr propachtování pozemků p. č. 1397/11, p. č. 1397/13, p. č. 1397/3, p. č. 1238/318,
vše orná půda, a p. č. 1238/102, p. č. 1238/94, p. č. 1238/91, vše  neplodná půda (ostatní
plocha), vše v k. ú. Němčice u Ivančic (celkem 7 972 m2)

Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr propachtování pozemků p. č. 1397/11, p. č. 1397/13, p. č. 1397/3,
p. č. 1238/318, vše orná půda, o výměře 531 m2 a pozemků p. č. 1238/102, p. č.
1238/94, p. č. 1238/91, vše neplodná půda (ostatní plocha) o výměře 7 441 m2, vše v
k. ú. Němčice u Ivančic (celkem cca 7 972 m2).

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/163

12. Žádost o souhrnné stanovisko odboru - Veřejné osvětlení, Ivančice - ul. Mřenkova, ul.
Dolní Hlinky, dotč. parcely v majetku města: p. č. 3167/2, 3267, 3167/8, 3159/3,
3167/8, 3166/6, 3132/41, 3132/42, 3409, 3132/43, 3159/10, 202/7 a 3159/24, vše v k.ú.
Ivančice

Návrh usnesení:
RM souhlasí s trasou rekonstruovaného vedení VO (veřejného osvětlení)  v ulici
Mřenková a ul. Dolní Hlinky; zasažené parcely v majetku města: p.č. 3167/2, 3267,
3167/8, 3159/3, 3167/8, 3166/6, 3132/41, 3132/42, 3409, 3132/43, 3159/10, 202/7 a
3159/24 v k.ú. Ivančice.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/164

13. Pachtovní smlouva č. 1201000493

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje Pachtovní smlouvu č. 1201000493, mezi městem Ivančice a J., bytem: ..
Ivančice, kterou město propachtovává část pozemku p. č. 1158/324, lesní pozemek,
k. ú. Němčice u Ivančic, a to 6 328 m2; smlouva na dobu určitou 5 let ode dne
uzavření smlouvy, pachtovné je stanovené na částce 0,40 Kč/m2, celkem tedy 2 531
Kč/rok.
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Hlasování:
Pro: 0         Proti: 5         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení nebylo přijato

II. Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu na příští schůzi rady a ukládá OISMaP předložit radě
soupis pozemků propachtovaných J.  a pozemků, o jejichž pacht má zájem (p.č., k.ú.,
výměra, pachtovné).

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/165

14. Pachtovní smlouva č. 1201000494

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje Pachtovní smlouvu č. 1201000494, mezi městem Ivančice a J., bytem: ..
Ivančice, kterou město propachtovává části pozemků p.č. 349/23, p.č. 349/24, p.č.
349/25, p.č. 349/26, p.č. 349/27, p.č. 349/21, vše neplodná půda (ostatní plocha) v k.ú.
Řeznovice a částí pozemků p.č. 1930/6, p.č. 1930/184, oba lesní pozemek, v k.ú.
Budkovice, dále pozemky p.č. 350/23, p.č. 350/20, oba neplodná půda (ostatní plocha),
v k.ú. Řeznovice a pozemek p.č. 1821, orná půda, v  k.ú. Letkovice, celkem 33 850
m2; smlouva na dobu určitou 5 let ode dne uzavření smlouvy, pachtovné je stanovené
na částce 0,40 Kč/m2, celkem tedy 13 540 Kč/rok.

Hlasování:
Pro: 0         Proti: 5         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení nebylo přijato

II. Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu na příští schůzi rady; úkol pro OISMaP je uveden
v usnesení k Pachtovní smlouvě č. 1201000493.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/166

15. Nájemní smlouva č. 1201000495

Návrh usnesení:
RM schvaluje Nájemní smlouvu č. 1201000495, mezi městem Ivančice a H., bytem: ..
Ivančice, kterou město pronajímá část pozemku p. č. 3163/10, ostatní komunikace
(ostatní plocha), pozemek v památkové zóně, a to 10 m2 (jedná se o prostor před
cukrárnou).; nájemné stanovené dle znaleckého posudku č. 1073/2007, a to 50,-Kč/m2,
celkem tedy 500,-Kč/m2/měsíc. Smlouva je na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou, s účinností od 1. 2. 2019.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/167

16. Nájemní smlouva o nájmu pozemků p.č 2385/22 a 2385/23, k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 05/19 o nájmu pozemků p. č. 2385/22 a
p. č. 2385/23, k. ú. Kounické Předměstí (pozemky vzniklé oddělením z p.č. 2385/16),
mezi městem Ivančice jako nájemcem a SŽDC, státní organizace, se sídlem Praha 1,
Dlážděná 1003/7, IČO 70994234, jako pronajímatelem; smlouva na dobu neurčitou,
roční nájemné činí 484,- Kč, měsíční nájemné bez DPH 40,- Kč.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/168

17. Návrh trasy NN na akci "Budkovice – B.: NN příp. kab. příp."

I. Návrh usnesení:
RM souhlasí s navrženou trasou vedení NN k akci "Budkovice – B.: NN příp. kab.
příp." za předpokladu dodržení podmínek, stanovených ve vyjádření č.j. OISMaP -
089/2019 ze dne 25. 2. 2019.

Hlasování:
Pro: 0         Proti: 5         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení nebylo přijato

II. Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu a požaduje doplnit k věci stanovisko Svazku vodovodů a
kanalizací Ivančice.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/169

18. Návrh trasy vedení NN k akci "Budkovice – R.: NN příp. kab. příp."

Návrh usnesení:
RM souhlasí s vedením trasy NN k akci "Budkovice – R.: NN příp. kab. příp.", k. ú.
Budkovice, za předpokladu splnění podmínek uvedených ve vyjádření č.j. OISMaP -
090/2019 ze dne 25. 2. 2019.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/170
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19. Vyjádření k akci "Ivančice, itself, 2x kam. systém, příp. NN"

Návrh usnesení:
RM souhlasí s umístěním 2 přípojkových skříněk SP 100 na stávající betonové sloupy
venkovního vedení nízkého napětí na ul. Kounická a ul. Horní Hlinky pro připojení
kamerového systému společnosti itself.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/171

20. Přístavba a stavební úpravy průmyslové haly firmy PLADO s. r. o.

Návrh usnesení:
RM souhlasí s přístavbou a stavebními úpravami průmyslové haly, která je součástí
pozemků p. č. 136/11, 136/12, st. 54/2 a st. 264, k. ú. Alexovice. Stavebníkem je
společnost PLADO s. r. o., IČO 29262089, č. e. 1533, Ivančice - Alexovice.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/172

21. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030047671/001

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, pro akci "Ivančice, Na Brněnce, D., lokalita 18RD". Budoucí zatížené
pozemky - p.č. 940/101, 940/102, 940/46, 940/31, 940/98, 940/206 - k.ú. Ivančice.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/173

22. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030044507/007

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,  pro akci "Ivančice, Boží Hora, V., přípoj. k DSNN". Budoucí zatížený
pozemek p.č. 581/20, k.ú. Ivančice.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/174
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23. Smlouva o smlouvě budoucí darovací - dopravní a technická infrastruktura

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu schválit Smlouvu  o smlouvě budoucí darovací, jejímž
předmětem je dopravní a technická infrastruktura investiční akce "Novostavba
řadových domů a bytového domu, včetně dopravní a technické infrastruktury", jejímž
investorem je D., .. Ivančice. Smlouva bude pro jednání v zastupitelstvu dopracována
(předmět převodu bude detailně definován, bude upraven převod práv z odpovědnosti
za vady na město, bude upravena výše majetkové sankce za nesplněné povinností ze
smlouvy dle doporučení rady).

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/175

24. Prodej pozemku p. č. 158/4 k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku p. č. 158/4, zahrada, o výměře
30 m2  a současně doporučuje schválit kupní smlouvu mezi městem Ivančice jako
prodávajícím a Š., bytem .. Ivančice jako kupujícím.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/176

25. Záměr nabytí pozemku p.č. 2673/11 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemku p. č. 2673/11, ostatní
plocha (ostatní komunikace), o výměře 130 m2  v k. ú. Kounické Předměstí.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/177

26. Návrh řešení silnice a parkoviště v ul. U Hřiště

Návrh usnesení:
RM souhlasí s navrženým řešením rekonstrukce části silnice v ulici U Hřiště
v předložené dokumentaci projekční firmy QIM s.r.o.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/178
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27. Návrh řešení křižovatky - nájezd do lokality Horní Pancíře

Návrh usnesení:
RM souhlasí s navrženým řešením nájezdu do lokality Horní Pancíře zpracovaným
projekční firmou QIM s.r.o.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/179

28. Odstranění dopravního zařízení a jeho dopravního značení

Návrh usnesení:
RM souhlasí s odstraněním montovaného zpomalovacího prahu na ulici Ostřihom a
tímto revokuje svá rozhodnutí z rady č. 4 bod 32 ze dne 14. 2. 2018 a rady č. 29 bod 3
ze dne 17. 9. 2018. RM ukládá OISMaP podat neprodleně žádost na odstranění prahu
na speciální stavební úřad OSČ - silniční hospodářství.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/180

29. Doplnění dopravního značení

Návrh usnesení:
RM souhlasí s navrženým řešením pro zklidnění dopravy na komunikaci u Penzionu a
ukládá OISMaP učinit kroky pro vypracování dokumentace doplňku pasportu
dopravního značení, zaslání návrhu na vyjádření PČR a podání žádosti na stanovení
navrženého doplňku.
RM souhlasí s navrženou žlutou čarou u obrubníku křižovatky a se značkou slepá
ulice.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/181

30. Souhlas s navrženým dopravním značením

Návrh usnesení:
RM souhlasí s navrženým řešením pro umístění vyhrazených parkovacích míst pro
osoby tělesně postižené na ulici Větrná a ukládá OISMaP zajistit patřičné kroky pro
vyjádření Policie ČR a podání žádosti o stanovení navrženého řešení.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/182
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31. Plná moc pro ARCHATT PAMÁTKY - mázhaus

Návrh usnesení:
RM schvaluje plnou moc pro Š., .. Ostopovice, k zastupování města Ivančice ve věci
projednání projektové dokumentace ve všech jejich stupních dle zákona č. 183/2006
Sb. a všech souvisejících činností výkonu investorsko-inženýrské činnosti pro stavbu
„Dům pánů z Lipé - MÁZHAUS“. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve
stejném rozsahu jiné osobě, aby místo něj jednala za účastníka.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/183

32. Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce poškozené konstrukce mostku přes
mlýnský náhon na ul. Chřestová v Ivančicích" - opakování zadávacího řízení

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí opakování zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu
s názvem „Rekonstrukce poškozené konstrukce mostku přes mlýnský náhon na ul.
Chřestová v Ivančicích“ z důvodu nepodání žádné nabídky v termínu.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/184

33. Veřejná zakázka malého rozsahu "Oranžové hřiště - MŠ Němčice v Ivančicích" -
vyloučení účastníka a zrušení veřejné zakázky

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje dle doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek vyloučení
nabídky účastníka 3D PROGRAM, s.r.o., Otrokovice, IČO 01965549, z hodnocení
nabídek z důvodu neposkytnutí součinnosti na zakázce „Oranžové hřiště - MŠ
Němčice v Ivančicích“.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/185

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje dle doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek zrušit zadávací
řízení na zakázku malého rozsahu „Oranžové hřiště - MŠ Němčice v Ivančicích“.
Osloveno bylo 6 firem, podána byla 1 nabídka, která byla vyloučena z hodnocení
z důvodu neposkytnutí součinnosti účastníkem. RM ukládá Komisi pro zadávání
veřejných zakázek výběrové řízení opakovat, zveřejnit ho na webových stránkách
města a zároveň oslovit širší okruh uchazečů.

Hlasování:
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Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/186

34. Veřejná zakázka malého rozsahu "Oranžové hřiště - MŠ Němčice v Ivančicích" -
schválení výzvy vč. 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
„Oranžové hřiště - MŠ Němčice v Ivančicích“ (opakované zadávací řízení).
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019 a příspěvku Nadace ČEZ.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/187

35. Veřejná zakázka malého rozsahu "Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice – dodávka
nábytku a pracovních pomůcek" - přidělení zakázky a schválení kupní smlouvy

Návrh usnesení:
RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Zvýšení kvality výuky ZŠ
Řeznovice - dodávka nábytku a pracovních pomůcek“ firmě Potrusil s.r.o., se sídlem
Hybešova 1647/51, 664 51  Šlapanice, IČO 25310119, s částkou 487 548,- Kč bez
DPH. RM schvaluje kupní smlouvu s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP
pro rok 2019. Jedná se o opakované výběrové řízení. Podána byla jedna nabídka.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/188

36. Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení "Zvýšení kvality výuky ZŠ
Řeznovice" - schválení Dodatku č. 1 k SOD

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku – zjednodušené
podlimitní řízení s názvem „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“ uzavřené dne 18. 7.
2018. Tímto dodatkem se upravuje smlouva o dílo o cenu za vícepráce, které se
vyskytly v průběhu prací a jsou nezbytné pro provedení díla, a to v částce 2 110 070,89
Kč bez DPH. Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 činí 22 315 874,11 Kč bez DPH.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019 a dotace IROP.
Dodatek dále upravuje termín plnění. Rozsah těchto víceprací si vyžádá prodloužení
termínu dokončení stavebních prací. Nový termín stavebních prací je z původních 241
kalendářních dnů stanoven na 276 kalendářních dnů.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/8/189


