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

z  9. mimořádné schůze rady města konané dne 14.03.2019
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. Veřejná zakázka malého rozsahu "Zhotovitel projektové dokumentace pro přestupní
uzel hromadné dopravy v Ivančicích - 0. etapa" - 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
„Zhotovitel projektové dokumentace pro přestupní uzel hromadné dopravy
v Ivančicích - 0. etapa“.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

RM ukládá Ing. Valentové - OISMaP zaslat informaci neprodleně K. z firmy RPA
Tender, s.r.o., Brno.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/9/190

2. Odkanalizování Budkovic, Hrubšic, Řeznovic - splašková kanalizace - smlouvy SVaK

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smluv mezi Svazkem vodovodů a
kanalizací Ivančice, IČO 49458892, se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice a
městem Ivančice o vzájemných vztazích při realizaci investiční akce v rámci projektu
odkanalizování místních částí města Ivančice:  a) Hrubšice a Řeznovice, b) Budkovice.
Současně doporučuje zastupitelstvu schválit financování obou akcí, jak je uvedeno
v předložených smlouvách.  Celková výše finanční spoluúčasti města na nákladech
obou akcí je 17 796 971 Kč, přičemž 12 292 585,- Kč je spoluúčast pro Hrubšice a
Řeznovice, 5 504 386,- Kč je spoluúčast pro Budkovice, a dále budou hrazeny úroky
z úvěru čerpaného Svazkem vodovodů a kanalizací na uvedené akce. Hrazeno bude
formou čtvrtletních splátek z rozpočtu OISMaP, předpoklad úplného splacení
finančního závazku města k oběma akcím je 5 let od zahájení splátkování.
RM dále doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření ručitelských smluv mezi Českou
spořitelnou a.s. a městem Ivančice k oběma akcím.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/9/191
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3. Podlimitní veřejná zakázka "Oprava dešťové kanalizace v místní části Řeznovice a
Hrubšice" - schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo  schválené radou města dne 20.2.2019
usnesením č. RM/2019/6/139 na akci „Oprava dešťové kanalizace v místní části
Řeznovice a Hrubšice“, účastník 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;
dodatkem se koriguje výše plnění  do finanční výše schválené pro rok 2019 v rozpočtu
města.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/9/192

4. Podlimitní veřejná zakázka "Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice" -
schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo  schválené radou města dne 20.2.2019
usnesením č. RM/2019/6/140 na akci „Oprava dešťové kanalizace v místní části
Budkovice“, účastník 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; dodatkem se koriguje výše plnění do finanční výše schválené pro rok 2019
v rozpočtu města.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/9/193


