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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 16. mimořádné schůze rady města
 konané dne 21.06.2021

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. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 15, Komenského náměstí 21/9, Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 15 na adrese Komenského náměstí
21/9, Ivančice, nájemkyně D., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 6. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/16/457

2. Uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu č. 11, Chřestová 1018/41, Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu č. 11 na adrese Chřestová 1018/41,
Ivančice, nájemce Š., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 6. 2022.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/16/458

3. Zábor veřejného prostranství na Palackého náměstí v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení:

RM schvaluje zábor veřejného prostranství na Palackého náměstí (před kostelem), a to na
části pozemku p. č. 3163/1, ostatní plocha (ostatní komunikace), vyznačené v předloženém
zákresu v katastrální a ortofotomapě, o výměře cca 3x3 m, v k. ú. Ivančice, za účelem
politické propagace konané dne 23.6.2021 v době od 14:00 do 18:00 hodin, za podmínek
stanovených ve vyjádření OISMaP č. MI 15022/2021 ze dne 18.6.2021, pro Občanskou
demokratickou stranu, IČO: 16192656, Truhlářská 1106/9, 110 00  Praha 1, zastoupenou
regionálním manažerem ODS JMK, za poplatek ve výši 90,- Kč.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/16/459

4. Vyvěšení moravské vlajky, vstup do expozice V. Menšíka zdarma

Návrh usnesení:
RM schvaluje vyvěšení moravské vlajky dne 5.7.2021 na budově Městského úřadu Ivančice,
Palackého náměstí 196/6.
Dále RM schvaluje vstup zdarma do expozice v Památníku Alfonse Muchy ve státní svátek
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje dne 5.7.2021.
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Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/16/460

5. Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka a montáž vstupních vrat vč. rámů s přerušeným
tepelným mostem do městské sportovní haly, č. ev. 1203, k.ú. Kounické předměstí, obec
Ivančice (opakované)" - zrušení zakázky
Návrh usnesení:

RM ruší zadávací řízení na zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka a montáž vstupních
vrat vč. rámů s přerušeným tepelným mostem do městské sportovní haly, č. ev. 1203, k.ú.
Kounické předměstí, obec Ivančice (opakované)" z důvodu podání jediné nabídky, která
převyšuje nabídkovou cenou rozpočtové náklady a ukládá odboru OISMaP opakování
zadávacího řízení.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/16/461

6. Zjednodušené podlimitní řízení na zakázku "Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 - Park &
Ride“ - vyloučení účastníka a zrušení zadávacího řízení
Návrh usnesení:

RM schvaluje dle § 48 odst. 7 Zákona č. 134/2016 Sb. vyloučení nabídky účastníka Prefa
Brno a.s., se sídlem Kulkova 4231/10, 615 00 Brno, IČO 46901078, ze zadávacího řízení
"Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 - Park & Ride", jelikož tento účastník je akciovou
společností a nemá vydány výlučně zaknihované akcie, jak dané ustanovení § 48 odst. 7
zákona stanovuje.
RM schvaluje zrušení zadávacího řízení z důvodu vyloučení jediného účastníka ze
zadávacího řízení.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/16/462


