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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 19. mimořádné schůze rady města
konané dne 19.07.2021

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. Zjednodušené podlimitní řízení "Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 - Park & Ride II." -
schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu
výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zjednodušené podlimitní řízení s názvem
„Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 - Park & Ride II.“. Hrazeno bude z rozpočtu
OISMaP.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/19/508

2. Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka dvou kontejnerů pro Technické služby města
Ivančice (2. opakované) - přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení:
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  "Dodávka dvou
kontejnerů pro Technické služby města Ivančice (2. opakované)" firmě PROSTR trading,
s.r.o., se sídlem Opavská 190/126, 793 42  Janovice, IČO 60778474, s nabídkovou cenou
409 000,- Kč bez DPH a délkou realizace 150 kalendářních dnů a schvaluje smlouvu
o dílo s touto firmou. Osloveno bylo 5 firem, podána byla 1 nabídka. Hrazeno bude
z rozpočtu OISMaP a provozní rezervy.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/19/509

3. Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava chodníků v místní části Ivančice - Budkovice" -
schválení výzvy a zadávací dokumentace

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 „Oprava
chodníků v místní části Ivančice - Budkovice“. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/19/510



2

4. Organizační změna

Návrh usnesení:

RM schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb, zákon o obcích
v platném znění, organizační změny Městského úřadu Ivančice takto:

 1) schvaluje zrušení odboru investic, správy majetku a právního dnem 19.7.2021.

 2) schvaluje zřízení odboru právního dnem 1.8.2021,

stanoví kompetence odboru právního  v rozsahu čl. 14, odst. 3., odrážka 1. až 13.
platného Organizačního řádu,

schvaluje zřízení funkčního místa vedoucí odboru právního s účinností od
1.8.2021,

schvaluje stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do odboru právního
na 3, dle předloženého návrhu organizačního schématu,

schvaluje, že vymezení náplně na pracovních pozicích zařazených do tohoto
odboru je dáno popisy práce zaměstnanců zařazených do tohoto odboru,

- vše s účinností od 1.8.2021.

       3) schvaluje zřízení odboru správy a údržby majetku a investičního dnem 1.8.2021,

  stanoví kompetence odboru správy a údržby majetku a investičního v rozsahu čl.
14,  odst. 3.,  odrážka 14. a násl. platného Organizačního řádu,

schvaluje zřízení funkčního místa vedoucí odboru správy a údržby majetku
a investičního s účinností od 1.8.2021,

schvaluje stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do odboru správy
a údržby majetku a investičního na 13, dle předloženého návrhu organizačního
schématu,

schvaluje, že vymezení náplně na pracovních pozicích zařazených do tohoto
odboru je dáno popisy práce zaměstnanců zařazených do tohoto odboru,

- vše s účinností od 1.8.2021.

4) Celkový schválený počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Ivančice
(89) se nemění.

        5) RM pověřuje místostarostu Jaroslava Sojku řízením zaměstnanců zařazených až
dosud do odboru investic, správy majetku a právního.

RM ukládá tajemnici vyhlásit výběrová řízení na obsazení funkce „vedoucí
odboru správy a údržby majetku a investičního“  a „vedoucí odboru právního“
a do doby obsazení těchto pozic pověřit řízením práce vytvořených odborů
vhodného pracovníka.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/19/511
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5. Schválení věcného daru v hodnotě 10 000,- Kč pro oblast postiženou tornádem
Návrh usnesení:

RM schvaluje věcný dar v hodnotě 10 000,- Kč, a to ochranné plachty pro oblast
postiženou tornádem. Hrazeno bude z krizové rezervy.

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

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/19/512


