
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE 
 

Den konání jednání: 06. 06. 2013 
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, 
Sezemice 
 
 
Usnesení č. R/93/9/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. bere na vědomí rozhodnutí starosty o provedení výběrového řízení malého rozsahu na 

dodavatele vybavení dětských hřišť v Sezemicích v souladu se směrnicí č. 1/2013  
II. na základě doporučení hodnotící komise rozhodla výběru nejvhodnější nabídky a 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výrobu a montáž vybavení dětského hřiště u školy 
v Sezemicích a dovybavení 3 ostatních hřišť s uchazečem, který předložil nejvhodnější 
nabídku a to s ARX Trade, spol. s. r. o., Dražkovice, IČ 64791271, za cenu dle nabídky 
420.000 Kč vč. DPH 

III. schvaluje  
1. Postup při výběru dodavatele dle čl. 12 odst. 1 „Směrnice o způsobu zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu v městě Sezemice“ 
2. Uzavření smlouvy o dílo se společností ARX Trade, spol. s r.o. Dražkovice, IČO: 

64791271 na výrobu a montáž vybavení dětského hřiště u školy v Sezemicích a 
dovybavení 3 ostatních hřišť. 

IV. ukládá zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností ARX Trade, spol. s r.o. 
Dražkovice, IČO: 64791271 na výrobu a montáž vybavení dětského hřiště u školy 
v Sezemicích a dovybavení 3 ostatních hřišť. 

Z: vedoucí OSMŽP 
T: ihned 
V. schvaluje mandátní smlouvu č. 139/2013, která bude uzavřena s firmou INGENIRING 

KRKONOŠE a.s., předmětem smlouvy je provedení přípravy a organizační zajištění 
výběru nejvhodnějšího zhotovitele akce „Zateplení objektů MŠ Sezemice“, odměna 
mandatáře za plnění je 45.000 Kč bez DPH (tj. 54.450 Kč včetně 21% DPH) 

VI. pověřuje firmu INGENIRING KRKONOŠE a.s. k jednání (k vykonávání veškerých 
odsouhlasených úkonů vedoucích k výběru nejvhodnějšího dodavatele projektu 
„Zateplení objektů MŠ Sezemice“ včetně přijímání doručovaných písemností, podávání 
návrhů a žádostí) jménem města Sezemice ve všech věcech souvisejících s plněním 
mandátní smlouvy č. 139/2013, včetně zastupování města před orgánem dohledu při 
řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a při správní řízení podle správního řádu a 
k těmto úkonům uděluje výslovně plnou moc   

 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


