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

z  12. schůze rady města konané dne 17.4.2019
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. Garance potřebnosti soc. služeb

Návrh usnesení:
RM schvaluje předložený návrh garance potřebnosti sociálních služeb pro rok 2020. Stejně
jako v minulých letech se jedná o minimální síť potřebných sociálních služeb  pro občany
Ivančic a poskytuje se v zájmu udržení těchto služeb pro občany města Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/276

2. Seniorské obálky - schválení navázání spolupráce a distribuce obálek pro občany města
Ivančice  z projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR

Návrh usnesení:
RM schvaluje navázání spolupráce s detašovaným pracovištěm MPSV v Brně ve věci
zhotovení a distribuce 250 ks tzv. „seniorské obálky“ pro občany města Ivančice a uděluje
souhlas panu Milanu Bučkovi, starostovi,  zaštítit tuto spolupráci. Výroba obálek bude
financována z rozpočtu odboru sociálních věcí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/277

3. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb

Návrh usnesení:
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb
mezi Jihomoravským krajem jako poskytovatelem dotace a městem Ivančice jako
příjemcem; smlouva pro rok 2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/278

4. Vypovězení rámcové smlouvy č. EIDEL/96/072009

Návrh usnesení:
RM schvaluje vypovězení Rámcové smlouvy č. EIDEL/96/072009 (přístup městské policie
k datům v CRŘ) mezi smluvními stranami eldentity a.s. se sídlem Praha 3, Vinohradská
184/2396 a městem Ivančice.
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Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/279

5. Klub mažoretek Zakřany - žádost o dotaci

Návrh usnesení:
RM schvaluje poskytnutí dotace Klubu mažoretek Zakřany,  664 84, IČO 27003914, ve výši
10 000,- Kč na ceny a medaile na MČR v mažoretkovém sportu pořádaném v městské
sportovní hale v Ivančicích. Hrazeno bude z rezervy rady.
RM současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/280

6. Městský kamerový dohledový systém - informace Městské policie Ivančice o propočtu
nutných souvisejících prostředků

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí informace o propočtu navýšení potřebných finančních prostředků
v  souvislosti s rozšířením městského kamerového dohledového systému a s tím
souvisejícím předpokládaným navýšením počtu strážníků MěP Ivančice.
Do příštího zasedání RM bude předložen návrh na zvýšení počtu strážníků městské policie
o 1 a návrh na příslušné navýšení potřebných finančních prostředků a mzdového fondu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/281

7. Sazebník úhrad za poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb. v platném znění

Návrh usnesení:
RM schvaluje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, ve spojení s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad
a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, sazebník úhrad za poskytování informací; účinnost dnem 18.4.2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/282



3

8. ZŠ TGM Ivančice - ředitelské volno

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon § 24, odst. 2
vyhlášení ředitelského volna v Základní škole T. G. Masaryka Ivančice v pátek 10. 5. 2019
z organizačních důvodů (pracovní setkání zaměstnanců školy s partnerskou školou
Sládkovičovo v Trenčanských Teplicích).

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/283

9. Sanace soklu objektu radnice v Ivančicích - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "Sanace soklu objektu radnice na Palackého
náměstí 196/6 v Ivančicích", kterým dochází k termínovému posunutí dokončení stavebních
prací zhotovitelem do 30.9.2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/284

10. Úprava terénu na ulici Kaštanová

I. Návrh usnesení:
RM souhlasí s postupem opravy povrchu na pravé straně vedle vozovky na ulici Kaštanová,
navrženým odborem investic, správy majetku a právním. Povrch bude opraven zhutněným
asfaltovým recyklátem, náklady budou hrazeny z provozního rozpočtu OISMaP § 22. Doba
provedení bude podle časových možností Technických služeb města Ivančice do poloviny
roku 2019.

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

Usnesení nebylo přijato

II. Návrh usnesení:
RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu dokončit chodník od ulice Ke
Karlovu po vstup do domu č. 132/2 včetně; zhotoví Technické služby města Ivančice,
hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.
Akci uvedenou v neschválené žádosti (oprava povrchu vpravo vedle vozovky v ulici
Kaštanová) a podobné akce zařadí OISMaP do tabulky pro tvorbu rozpočtu na rok 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/285
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11. Posunutí účelové polní cesty v Budkovicích

Návrh usnesení:
RM souhlasí s posunutím plotu a polní cesty z parcely č. 1835/14 na parcelu č. 1651/22
v majetku města a parcelu 1651/12 v k.ú. Budkovice. Nová komunikace ve skladbě dle ČSN
73 6101, bude mít šířku min. 4500 mm od jihovýchodní hrany parcely č. 1651/22 k parcele
č. 1651/12. Přesun komunikace a posunutí plotu budou hrazeny žadatelem.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/286

12. Oprava příjezdové komunikace k trafostanici na ul. Sportovní

I. Návrh usnesení:
RM souhlasí, aby investor firma E.ON Distribuce, s.r.o. provedl práce související se
zesílením konstrukce příjezdové cesty k transformátorové stanici na ulici Sportovní včetně
nového asfaltového povrchu komunikace. Náklady na zesílení bude hradit investor firma
E.ON Distribuce, s.r.o. v souladu s vyjádřením odboru investic, správy majetku a právního
č.j.: OISMaP - 203/2019 ze dne 11. 4. 2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/287

II. Návrh usnesení:
RM  požaduje, aby investor nebo zhotovitel informoval s předstihem starostu o termínu
zahájení prací tak, aby Ing. Bernard, za město Ivančice, mohl předem dohodnout skladbu
komunikace a návaznost na chodník.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/288

13. Letecké snímkování

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí nabídku na letecké snímkování od firmy JAS AIR CZ spol. s r.o. a
nereflektuje na ni.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/289
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14. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 6, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 6, Pod Hájkem 28/38, Ivančice,
nájemce Š., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 4. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/290

15. Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Komenského náměstí 21/9, Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Komenského náměstí 21/9,
Ivančice, nájemci  R., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 4. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/291

16. Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 10, Komenského nám. 21/9 , Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 10, Komenského nám. 21/9,
Ivančice, nájemkyně F., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 4. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/292

17. Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 10, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 10, Chřestová 1018/41, Ivančice,
nájemkyně S., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 4. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/293

18. Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, U Jatek 1019/5, Ivančice

Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, U Jatek 1019/5, Ivančice,
nájemkyně H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 4. 2020.
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Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/294

19. Uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Krumlovská 298/8, Ivančice

Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Krumlovská 298/8, Ivančice,
nájemkyně B., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 4. 2020.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/295

20. Zvýšení nájemného v bytech na Penzionu pro důchodce Ivančice, Na Úvoze 1425/5

Návrh usnesení:

RM schvaluje nájemné v bytech na Penzionu pro důchodce Ivančice ve výši 75,- Kč/m2 od
1. 7. 2019,  u nájemních smluv optimálně po předchozím písemném schválení nájemců.
Důvodem navýšení je skutečnost, že se nájemné 6 let nezvyšovalo, a to ani o míru inflace, a
dále vzhledem k plánovaným opravám v objektu.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/296

21. Přidělení bytové jednotky v Penzionu pro důchodce Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové ze dne 5. 4. 2019 přidělení bytu č. 14,
Na Úvoze 1425/5, Ivančice, paní P.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/297

22. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Restaurování centrálního kříže na hřbitově v Ivančicích

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na restaurování centrálního kříže na veřejném
pohřebišti v Ivančicích se zhotovitelem MgA. René Vlasákem ak. mal. a soch., IČO
47386568, 616 00 Brno. Dodatkem se prodlužuje doba dokončení díla do 14. 6. 2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/298
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23. Smlouva o dílo - zhotovení a instalace busty Jana Blahoslava

Návrh usnesení:
RM schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení a instalaci busty Jana Blahoslava se
zhotovitelem A., Veverské Knínice. Cena díla 95 000,00 Kč bez DPH, hrazeno bude
z rozpočtu OISMaP, ORJ 101.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/299

24. Zábor veřejného prostranství na Palackého náměstí

Návrh usnesení:
RM schvaluje užití veřejného prostranství Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice (IČO
65268768) za účelem pořádání akce World War II Circus 1:6 (tanková bitva s modely
v měřítku 1:6) v termínu 5. 5. 2019.
Jedná se o veřejné prostranství:

· parkoviště před radnicí – v době od 8.00 do 18.00 hodin
· úsek mezi vjezdem na náměstí u Besedního domu a konec opravovaného prostoru

před kostelem u morového sloupu - celková uzavírka – v době od 13.00 do 16.30
hodin

Kulturní a informační centrum Ivančice si zajistí souhlas Silničního správního úřadu se
zvláštním užíváním komunikace.

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

Usnesení bylo přijato

Číslo usnesení: RM/2019/12/300
25. Zábor komunikace Alexovice

Návrh usnesení:
RM souhlasí se záborem části komunikace na ulici Pod Hájkem po nezbytně nutnou dobu
v termínu 24. 4. - 5. 5. 2019. Žadatel S.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 1         Nepřítomno: 1

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/301

26. Zábor části pozemku v k.ú. Alexovice

Návrh usnesení:
RM schvaluje zábor části pozemku 395/55 v k.ú. Alexovice k využití na akci OV Němčice
dne 30. 4. a 1.5. 2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/302



8

27. Zábor veřejného prostranství na pozemku p. č. 2769/5, k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM souhlasí s umístěním technického zařízení  - manipulační plošiny, na pozemku p. č.
2769/5, k. ú. Kounické Předměstí, za předpokladu splnění podmínek, uvedených ve
vyjádření č. OISMaP - 197/2019 ze dne 9. 4. 2019. Souhlas rady města nenahrazuje
rozhodnutí příslušných správních orgánů ve věci rekonstrukce domu ..

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/303

28. Žádost o souhlas s přístavbou rekreační chaty

Návrh usnesení:
RM souhlasí s přístavbou rekreační chaty na pozemku p. č. 1158/113,  k. ú. Němčice
u Ivančic, dle předložené projektové  dokumentace za podmínek stanovených ve vyjádření
č.j.: OISMaP - 193/2019 ze dne 9.4.2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/304

29. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1158/113, k. ú. Němčice u Ivančic.

Návrh usnesení:
RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1158/113, k. ú.
Němčice u Ivančic.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/305

30. Objekt na Komenského náměstí .. - změna stavební akce

Návrh usnesení:
RM souhlasí se změnou stavební akce - původně "Stavební úpravy a dostavba objektu
bydlení",  po změně "Novostavba bytového domu",  Komenského náměstí .., Ivančice.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/306
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31. Návrh pronájmu pozemků před sportovní halou

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí nabídku TJ Sokol Němčice pronajmout městu Ivančice část pozemku
p. č. 91, k. ú. Kounické Předměstí,  před městskou sportovní halou - přístupovou cestu a
část zatravněné plochy. Předložená nabídka není v pořádku, neboť se nabízená plocha
částečně překrývá s plochou, která je již městu pronajata. RM je připravena projednat
nabídku poté, kdy budou její vady vlastníkem odstraněny.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/307

32. Pachtovní smlouva - k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení:
RM schvaluje Pachtovní smlouvu č. 2131000497 mezi městem Ivančice jako
propachtovatelem a F., bytem .. Ivančice jako pachtýřem, kterou se propachtovává pozemek
p. č. 1158/110, orná půda, o výměře cca     476 m² v k. ú. Němčice u Ivančic. Pachtovní
smlouva je na dobu neurčitou, výše pachtovného je stanoveno částkou 1,80 Kč/1m2/rok,
celkem za rok 857,- Kč.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/308

33. Souhlas s technickým zhodnocením - budova č.p. 21 v k.ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM souhlasí s provedením technického zhodnocení budovy č. p. 21 v k. ú. Ivančice ve
vlastnictví města Ivančice pro nájemce - Českou poštu, s. p., IČO 47114983, se sídlem:
Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, spočívající v rozšíření sítí LAN a
elektroinstalace v rámci instalace nového vyvolávacího systému.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/309

34. Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800085790_1/VB/P ke stavbě
"Přeložka STL plynovodní přípojky pro RD … na ul. Růžová, Ivančice, číslo stavby:
8800085790",  dotčený pozemek v majetku města p. č. 3163/5, k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800085790_1/VB/P ke
stavbě "Přeložka STL plynovodní přípojky pro RD … na ul. Růžová, Ivančice, číslo stavby:
8800085790", dotčený pozemek v majetku města pozemek p. č. 3163/5, k. ú. Ivančice.

Hlasování:
Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/310

35. Žádost o směnu, prodej, popř. zřízení služebnosti cesty na pozemku města p. č. 2298, orná
půda v k. ú. Kounické Předměstí, o výměře 1615 m2 a záměr nabytí spoluvlastnického podílu
id. 3/4 na pozemku p.č. 2236 v k.ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p. č. 2298, orná půda v k. ú.
Kounické Předměstí, o výměře 1615 m2 a záměr nabytí spoluvlastnického podílu id. 3/4 na
pozemku p.č. 2236 v k.ú. Kounické Předměstí.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/311

36. Žádost o souhlas s umístěním stavby na pozemku p. č. 1683/61 v k. ú. Budkovice, a žádost
o povolení uložení přípojek a napojení na komunikaci na p. č. 1835/18 (ostatní komunikace)
ostatní plocha, v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení:
RM souhlasí s novostavbou rodinného domu na parcele č. 1683/61 v k.ú. Budkovice,
připojením sjezdem a nájezdem na účelovou komunikaci a se stavbou přípojek technické
infrastruktury v Budkovicích na parcele č. 1835/18 v k.ú. Budkovice za podmínek
stanovených OISMaP č.j.: 202/2019 ze dne 11. 4. 2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/312

37. Žádost o přístup přes městské pozemky, a to pozemek p. č. 438, ost. plocha (neplodná půda) a
pozemek p. č. 437/30, ost. plocha (manipulační plocha), oba v k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení:
RM nesouhlasí s přístupem žadatelky přes městské pozemky, a to pozemek p. č. 438, ost.
plocha (neplodná půda) a pozemek p. č. 437/30, ost. plocha (manipulační plocha), oba
v k. ú. Hrubšice, k pozemkům ve vlastnictví žadatelky, a to: pozemku p. č. 437/21, ost.
plocha (manipulační plocha) a pozemku p. č. 437/40, ost. plocha (manipulační plocha).
RM konstatuje, že je možno se dohodnout na přístupu žadatelky na její pozemky přes městské
pozemky nejkratší možnou cestou z komunikace ve vlastnictví města - cca dle nákresu
předloženého na jednání rady.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/313
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38. Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava dvora bytového domu Chřestová 1018/41,
Ivančice" - zrušení veřejné zakázky

Návrh usnesení:
RM schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava dvora bytového domu
Chřestová 1018/41, Ivančice" dle ust. 17.e) Výzvy a zadávací dokumentace.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/314

39. Veřejná zakázka malého rozsahu "Zhotovitel projektové dokumentace pro přestupní uzel
hromadné dopravy v Ivančicích - 0. etapa" - přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení
zakázky malého rozsahu s názvem "Zhotovitel projektové dokumentace pro přestupní uzel
hromadné dopravy v Ivančicích - 0. etapa" firmě Atelier 99, s. r. o., se sídlem Purkyňova
71/99, 612 00  Brno - Králové Pole, IČO 02463245, s cenou bez DPH 1 840 000,- Kč. RM
schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveno bylo 5 firem, podány byly 3 nabídky.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/315

40. Veřejná zakázka malého rozsahu "Oranžové hřiště - MŠ Němčice v Ivančicích" - změna
zhotovitele zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení:
RM schvaluje změnu zhotovitele pro zakázku malého rozsahu s názvem "Oranžové hřiště -
MŠ Němčice v Ivančicích" z důvodu neposkytnutí součinnosti vítězného uchazeče při
podpisu smlouvy (omluva z kapacitních důvodů).
Nově zhotovitelem této zakázky bude druhý uchazeč v pořadí, a to firma 3D PROGRAM,
s.r.o. IČO 01965549, se sídlem Objízdná 1911, 765 02  Otrokovice, s nabídkovou cenou
2 008 799,94 Kč vč. DPH. Rada města schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou.
Osloveno bylo 9 firem, podány byly 2 nabídky.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019 a nadačního příspěvku Nadace ČEZ.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/316
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41. Veřejná zakázka malého rozsahu "Zahrada vily Panowských, Ivančice" - přidělení zakázky a
schválení smlouvy o dílo, vyloučení účastníka

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení
zakázky malého rozsahu s názvem "Zahrada vily Panowských, Ivančice" firmě IBAU CZ
s.r.o., IČO 06980899, se sídlem Jana Vrby 1255/8, 664 91  Ivančice, s nabídkovou cenou
6 537 210,84 Kč vč. DPH a délkou realizace 153 kalendářních dnů. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveno bylo 5 firem, podány byly 2 nabídky.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/317

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek vyloučení
nabídky účastníka Zahrady Svoboda s.r.o., Koněšín, IČO 04737393, ze zakázky malého
rozsahu s názvem "Zahrada vily Panowských, Ivančice", a to z důvodu nesplnění zadávací
dokumentace (nesplnění technické kvalifikace).

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/318

42. Rozpočtové opatření č. 4 - rozdělení rezerv z rad č. 8 - 12

Návrh usnesení:
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění
rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání z rezerv vyplývající z usnesení
přijatých na jednáních RM č. 8 až č. 12 roku 2019 dle předloženého podkladu zpracovaného
Ing. Peškou.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/319

43. Rozpočtové opatření č. 5 - úprava účelových transferů a převodů mezi obcemi

Návrh usnesení:
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění
rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

1)úpravu transferů,
2)převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.
Hlasování:

Pro: 4         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 1
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/320

44. Veřejná zakázka "Zpracování projektové dokumentace Okružní křižovatka - U Tří kohoutů -
DSP/PDPS, IČ, SP, AD" - schválení zadávací dokumentace

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu
zadávací dokumentace vč. příloh pro veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové
dokumentace Okružní křižovatka - U Tří kohoutů - DSP/PDPS, IČ, SP, AD“. Hrazeno bude
z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

Hlasování:

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/321

45. Změna výpůjčky osobního automobilu příspěvkové organizaci Penzion pro důchodce
Ivančice na vozidlo Škoda Roomster SPZ 9B1 6597

Návrh usnesení:
RM schvaluje změnu výpůjčky osobního automobilu Škoda Roomster z vozidla s SPZ
9B1 6593 na vozidlo s SPZ 9B1 6597 příspěvkové organizaci Penzion pro důchodce
Ivančice do doby pominutí důvodu výpůjčky.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/322

46. Proplacení faktury - KUNSTTRANS PRAHA, spol. s r.o., za odvoz děl A. Muchy

Návrh usnesení:
RM schvaluje proplacení faktury společnosti KUNSTTRANS PRAHA, spol. s r.o.,
Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, IČO  40615243, ve výši 45 538,- Kč, za transport
zapůjčených děl A.  Muchy.
Bude hrazeno z provozní rezervy.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/12/323


