
Město Sezemice 

Rada města Sezemice 

 

 
 

 

Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 05.08.2015 
Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205 

 

Usnesení č. R/101/17/2015 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na v ědomí doručenou žádost o ukončení nájmu k bytu č. 1241, Nerudova 739, 
Sezemice dohodou ke dni 31.08.2015.  

II. Souhlasí s ukončením nájmu v bytě č. 1241, Nerudova 739, Sezemice, který na základě 
nájemní smlouvy ze dne 09.12.1998 užívají manželé xxx, dohodou ke dni 31.08.2015.   

III. Ukládá odboru uzavřít dohodu o ukončení nájmu dle bodu II. tohoto usnesení a zabezpečit 
veškeré záležitosti spojené s ukončením nájmu. 

T: 31.08.2015 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/102/17/2015 

Rada města Sezemice: 

I. Doporu čuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem 
– pozemku st. p. č. 695/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města. 

II. Ukládá:  

1. Zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 695/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou.  
2. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva - pozemku st. p. č. 695/2  

v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města. 

T: 08.09.2015 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/103/17/2015 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na v ědomí důvodovou zprávu „Inventura technického stavu obytných domů č. p. 
728 – č. p. 741 v Sezemicích. 
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II. Rozhoduje realizovat opravu střech na zbývajících objektech na sídlišti Dukla č. p. 734 – 
737, č. p. 728 – 731 a č. p. 732 – 733. 

III. Ukládá zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Oprava střech bytových domů na 
sídlišti Dukla“ dle směrnice č. 1/2013 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu ve městě Sezemice. 
T: 26.08.2015 
Z: hodnotící komise 

IV. Jmenuje hodnotící komisi ve složení Vlastimil Plecháček, Ke Křížku 761, Sezemice; Jiří 
Košťál, Husovo nám. 95, Sezemice; Petr Řezníček, Palackého 284, Sezemice, 

V. Ukládá:  
1. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města. 

T: 26.08.2015 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
akce „Oprava střech bytových domů na sídlišti Dukla“. 
T: 26.08.2015 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/104/17/2015 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na v ědomí Rozhodnutí Státního fondu dopravní infrastruktury o přidělení příspěvku 
z rozpočtu fondu pro rok 2015 na akci „Cyklostezka Počaply – Sezemice“ – ISPROFIND 
5538510057 č. j. 3343/SFDI/220036/8589/2015, podle kterého město Sezemice obdrží 
příspěvek z rozpočtu SFDI pro rok 2015 v maximální výši 1.425.000 Kč při současném 
stanovení maximální procentuální účasti přiděleného příspěvku na uznatelných nákladech 
stavební části akce ve výši 85 %. 

II. Bere na v ědomí podmínky pro poskytnutí příspěvku na základě rozhodnutí SFDI dle bodu 
I. tohoto usnesení. 

III. Rozhoduje realizovat investiční akci „Cyklostezka Počaply – Sezemice“. 
IV. Rozhoduje vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem 

„Cyklostezka Počaply - Sezemice“ podle Směrnice č. 1/2013, o způsobu zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu v městě Sezemice. 

V. Rozhoduje, že při výběru dodavatele veřejné zakázky se bude postupovat podle 
Směrnice č. 1/2013, o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městě 
Sezemice s těmito úpravami takto: 
3. Zadavatel vyzve písemně pět dodavatelů k předložení nabídky k realizaci veřejné 

zakázky.  
4. Zadavatel nebude zveřejňovat výzvu jiným vhodným způsobem. 

VI. Zřizuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek a jmenuje její členy: Vlastimil Plecháček, 
Ke Křížku 761, Sezemice; Jiří Košťál, Husovo nám. 95, Sezemice; Petr Řezníček, 
Palackého 284, Sezemice, Petra Nacu, Brožíkova 440, Pardubice, Martina Pleskačová, 
Za Humny 707, Sezemice. 

VII. Pověřuje odbor správy majetku a ŽP realizací výběrového řízení a zpracováním výzvy 
k předložení nabídky v souladu s čl. VI. odst. 4 směrnice č. 1/2013. Návrh dodavatelů, 
kteří budou vyzváni k předložení nabídky, odsouhlasí starosta města.  

VIII. Ukládá:  
1. OSMŽP předložit Státnímu fondu dopravní infrastruktury podklady uvedené v článku II. 

odstavec 2.2 rozhodnutí o přidělení příspěvku č. j. 3343/SFDI/220036/8589/2015. 
T: 30.09.2015 
Z: vedoucí OSMŽP 
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2. Řídit se Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI.   
Z: vedoucí OSMŽP, starosta města 

3. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci Cyklostezka Počaply – Sezemice dle 
směrnice č. 1/2013 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve městě 
Sezemice. 

T: 26.08.2015 
Z: vedoucí OSMŽP 

4. Předložit radě města výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na investiční akci pod názvem „Cyklostezka Počaply - Sezemice“. 

T: 26.08.2015 
Z: vedoucí OSMŽP 

5. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
investiční akce „Cyklostezka Počaply – Sezemice“. 

T: 26.08.2015 
Z: vedoucí OSMŽP 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ing. Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


