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

z přijatých usnesení 27. mimořádné schůze rady města 
 konané dne 13.10.2020 

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. Přechodné dopravní značení pro opravu silnice ul. Oslavanská 

 Návrh usnesení: 

 RM souhlasí s navrženým řešením přechodného dopravního značení na akci „II/393 a 
II/394 Ivančice ul. Oslavanská - reklamace opravy silnice“ v Ivančicích, v období od 
26. 10. 2020 do 13. 11. 2020.  

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/27/709 

2. Určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí 

 Návrh usnesení: 

 RM  jako MATEŘSKOU ŠKOLU, která bude vykonávat nezbytnou péči pro děti 
předškolního věku od 3 do 6 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci 
bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů 
veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo 
nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení  
určuje 
 
Mateřskou školu Na Úvoze Ivančice, se sídlem Na Úvoze 1, 664 91  Ivančice 
Ředitelka: pí Bronislava Minaříková 
Tel: 546 451 504 
e-mail: msnauvozeivancice@seznam.cz  
 
Provozní doba zařízení:  pondělí – pátek  6.30 – 16.00 hodin  
 
Jako ŠKOLNÍ DRUŽINU, která bude vykonávat nezbytnou péči pro žáky školního 
věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů veřejného zdraví a 
příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky 
určené školy nebo školského zařízení  
určuje 
 
Školní družinu při Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice, se sídlem Komenského 
nám. 7/20, 664 91  Ivančice 
Ředitelka: Mgr. Lenka Vokurková 
Tel: 546 451 584 
e-mail: zsvmivancice@seznam.cz  
 
Provozní doba zařízení:  pondělí – pátek  7.00 – 16.00 hodin  
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 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/27/710 

3. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích 

 Návrh usnesení: 

 RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce Besedního domu 
v Ivančicích" se společností OSP spol. s r.o., IČO: 44026421, se sídlem: Okružní 394, 
672 01 Moravský Krumlov, jako zhotovitelem, spočívající ve změně - prodloužení 
termínu dokončení stavebních prací díla a zvýšení ceny na částku 34 053 788,90 Kč 
bez DPH z důvodu víceprací. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.  

 Hlasování: 

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

 Usnesení bylo přijato 

 Číslo usnesení: RM/2020/27/711 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


