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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 04. 05. 2016 

Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  

Usnesení č. R/70/9/2016 

Rada města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednala 
předloženou zprávu a: 

I. Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 31. 03. 2016. 

II. Ukládá vedoucí FO předložit vyúčtování hospodaření města k 31. 03. 2016 
zastupitelstvu města. 

T: 07. 06. 2016 

Usnesení č. R/71/9/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost L. F.,bytem… ve věci prodeje částí pozemku p. č. 1886/1 v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou. 

II. Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým 
věcem – části pozemku p. č. 1886/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 256 m2 

z vlastnictví města. 

III. Ukládá předložit zprávu týkající se převodů vlastnického práva – částí pozemku p. č. 
1886/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města. 

T: 07. 06. 2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/72/9/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci realizace splaškové kanalizaci Počaply a 
Počaply Chalupy. 

II. Schvaluje: 
1. Postup při výběru dodavatele -  přímé oslovení uchazečů: 

a) RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, Pardubice, IČO: 26014327 
b) VIS – Vodohospodářsko - inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střezině 1079, 

Hradec Králové, IČO: 48153362 
c) MK Profi Hradec Králové s.r.o., Brněnská 700/25, Hradec Králové, IČO: 

29003016 
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2. Výzvu k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Zpracování projektové dokumentace: SEZEMICE, místní část 
Počaply a Počapelské chalupy – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE. 

3. Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace „SEZEMICE, místní část 
Počaply a Počapelské chalupy – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“. 

III. Jmenuje hodnotící komisi ve složení Vlastimil Plecháček, bytem…; Martina Pleskačová, 
bytem…; Jiří Košťál, bytem…, náhradník: Žaneta Václavíková, bytem… 

IV. Ukládá: 

1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro 
kanalizaci v Počapelských Chalupách a Počaplech. 

T: 31. 05. 2016 
Z: hodnotící komise 

2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města. 
T: 31. 05. 2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na 
zpracování projektové dokumentace pro kanalizaci v Počápelských Chalupách a 
Počaplech. 

T: 31. 5. 2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/73/9/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Souhlasí s oddělením částí pozemků p. č. 1507/12 a 1507/13 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou, tak že bude oddělena část pozemků o šíři 1 m (z ulice Žižkovi - pozemek p. č. 
1507/12) až do šíře 1,20 m (konec věcného břemene na pozemku 1507/13). 

II. Ukládá:  
1. Zadat vyhotovení geometrického plánu na oddělení částí pozemku p. č. 1507/12 a 

1507/13 v k. ú. Sezemice nad Loučnou dle bodu I tohoto usnesení.  
2. Po vyhotovení geometrického předložit radě města zprávu ve věci prodeje částí 

pozemků p. č. 1507/12 a 1507/13 v k. ú. Sezemice nad Loučnou. 
T: 30. 06. 2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/74/9/2016 

Rada města Sezemice 

I. Bere na vědomí informaci, že předpokládaná nejvyšší hodnota veřejné zakázky na 
služby - přijetí úvěru na financování kupní ceny na výkup pozemků v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou“ je ve výši 48.000 Kč. Jedná se o zakázku malého rozsahu, která nepodléhá 
zadávacímu režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.  

II. Bere na vědomí, že veřejná zakázka malého rozsahu „Úvěr na financování kupní ceny 
na výkup pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou“ může být zadána přímo, tzv. z volné 
ruky, tj. uzavřením smlouvy s dodavatelem.  
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III. Pověřuje vedoucí finančního odboru poptat peněžní ústavy Českou spořitelnu, a. s., 
Komerční banku, a. s. a Československou obchodní banku, a. s. k podání nabídky na 
zakázku malého rozsahu „Úvěr na financování kupní ceny na výkup pozemků v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou“ dle podmínek, které schválilo zastupitelstvo města usnesením 
Z/16/3/2015 ze dne 04. 05. 2016.   

IV. Ukládá finančnímu odboru předložit smlouvu o přijetí úvěru na financování kupní ceny na 
výkup pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou radě města a následně v souladu s § 85 
písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ke schválení 
zastupitelstvu města.  

T: 07. 06. 2016 
Z: starosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


