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

ze  17. mimořádné schůze rady města konané dne 29.05.2019

1. Plná moc pro firmu ENVIPARTNER, s.r.o.

Návrh usnesení:
RM schvaluje plnou moc pro firmu ENVIPARTNER , s.r.o., IČO 28358589, za účelem
vypracování žádosti o dotaci  ve věci projektu „Protipovodňová opatření města Ivančice“
předkládaného v rámci Operačního programu Životního prostředí pro období 2014-2020,
prioritní osa – 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.4:
Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/17/441

2. Dodatek ke smlouvě o dílo "Oprava ulice Hornická" - snížení ceny
Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02-0120 s firmou VHS Břeclav s.r.o., IČO
42324149. Dodatek řeší snížení ceny za dílo "Oprava ulice Hornická" o 229 810,06 Kč bez
DPH.
Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0      Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/17/442

3. Uzavírka silnice II/152, přechodné dopravní značení
Návrh usnesení:
RM souhlasí s navrženým řešením přechodného dopravního značení pro úplnou uzavírku
silnice II/152 v Moravských Bránicích a s vedením objízdné trasy přes město Ivančice.
Oprava silnice včetně nákladů na dopravní značení bude finančně kryta ze strany SÚS Brno-
venkov. Uzavírka je navržena od 18. 6. 2019 do 15. 11. 2019.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/17/443

4. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. RA/19/2018

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. RA/19/2018 s novým termínem plnění do
30.8.2019 (dodávka stacionárního radarového měřiče rychlosti).
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Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/17/444

5. Souhlas vlastníka pozemku - p. č. 2309/8 -  k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM souhlasí s paleontologickým a sedimentologickým průzkumem na pozemku p. č.
2309/8, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 140 m2 v k. ú. Ivančice, který provede
Moravské zemské muzeum v Brně, IČO 00094862, se sídlem: Zelný trh 6, 659 37 Brno a
Ústav geologických věd  Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se sídlem:
Kotlářská 2, 611 37 Brno.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/17/445

6. Veřejná zakázka malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace na akci "Stavební
úpravy synagogy pro účely knihovny s multifunkčním využitím - změna stavby před
dokončením" - 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 "Stavební úpravy synagogy pro účely
knihovny s multifunkčním využitím - změna stavby před dokončením“.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/17/446


