
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE 
 

Den konání jednání: 15. 10. 2013 
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, 
Sezemice 
 
Usnesení č. R/132/15/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 7 uvedené v rozpočtovém opatření dle rozpisu 
rozpočtu č. 1/2013 
 
Usnesení č. R/133/15/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 2 uvedené v rozpočtovém opatření dle rozpisu 
rozpočtu č. 3/2013 
 
Usnesení č. R/134/15/2013 
I. bere na vědomí ukončení nájmu bytu č. 103 v DPS Havlíčkova ul., Sezemice, z důvodu 

úmrtí nájemníka, a to ke dni 31. 10. 2013  
II. souhlasí s ukončením nájmu v bytě č. 131 v DPS Havlíčkova ul., Sezemice, dohodou ke 

dni 31. 10. 2013 
III. schvaluje  

1. přidělit byt č. 103 v DPS Havlíčkova ul., Sezemice, MS 
2. přidělit byt č. 131 v DPS Havlíčkova ul., Sezemice, JB 
Pro případ, že některý ze žadatelů byt nepřijme, rada města schvaluje byt přidělit MŘ. 

IV. ukládá odboru SMaŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemních 
smluv za obvyklých podmínek  
T: 31. 10. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. R/135/15/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 359/3 v k. ú. 

Veská z majetku města  
II. ukládá předložit zprávu týkající se převodu části pozemku p. č. 359/3 v k. ú. Veská 

zastupitelstvu města 
T: 03. 12. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/136/15/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. bere na vědomí žádost pana MS o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 

pozemcích p. č. 428/8 a p. č. 220/4 v k. ú. Počaply nad Loučnou 
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II. schvaluje zřízení věcného břemene, spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek – na části 
pozemku p. č. 428/8 a p. č. 220/4 v k. ú. Počaply nad Loučnou, vymezené geometrickým 
plánem č. 481-367/2013, vyhotoveném zhotovitelem GEODÉZIE PCE s.r.o., Hradišťská 
407, Pardubice, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí 1.000 Kč včetně 
DPH za podmínek: 
1. veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uhradí 

žadatel (návrh na vklad do KN apod.) 
2. úhrada za zřízení věcného břemene bude zaplacena před podpisem smlouvy 

III. ukládá uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu II. tohoto usnesení 
T: 15. 11. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/137/15/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
ukládá jednat s Římskokatolickou farností Sezemice o způsobu majetkoprávního vypořádání 
a o převodu pozemků st. p. č. 569, st. p. č. 570, p. p. č. 47/3, p. p. č. 48/4, p. p. č. 48/5, 
p. p. č. 50/1, p. p. č. 50/2, p. p. č. 5/4, p. p. č. 51/3, p. p. č. 1142/7, p. p. č. 75/1, p. p. č. 
1881/4, p. p. č. 1881/5 a p. p. č. 1881/6 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou do vlastnictví 
města: 
T: 31. 12. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/138/15/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. bere na vědomí zprávu o zadání výběrového řízení na „Svoz, třídění, využívání a 

odstraňování tuhého komunálního odpadu na území města Sezemice“ pro rok 2014 
II. schvaluje zahájení zadávacího řízení v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za 

podmínek dle § 25 a podle § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v 
platném znění, k zadání veřejné zakázky „Svoz, třídění, využívání a odstraňování tuhého 
komunálního odpadu na území města Sezemice“ 

III. schvaluje výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace zakázky ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na výběr zhotovitele zakázky „Svoz, třídění, využívání a odstraňování 
tuhého komunálního odpadu na území města Sezemice“ 

IV. schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky u podlimitní 
veřejné zakázky na službu „Svoz, třídění, využívání a odstraňování tuhého komunálního 
odpadu na území města Sezemice“: 
1. Služby města Pardubic, a.s., IČ 25262572, Pardubice III, Bílé Předměstí, Hůrka 1803 
2. Marius Pedersen a.s., IČ 42194920, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Průběžná 

1940/3 
3. Flor s. r. o., IČ 25290525, Sezemice, Labská 857  
4. ODEKO s.r.o., IČ 62062760, Týniště nad Orlicí, Smetanova 395  
5. .A.S.A., spol. s r.o., IČ 45809712, Praha - Ďáblice, Ďáblice, Ďáblická 791/89 

V. zřizuje Hodnotící komisi pro podlimitní veřejnou zakázku „Svoz, třídění, využívání a 
odstraňování tuhého komunálního odpadu na území města Sezemice“a jmenuje její 
členy: František Matúšů, Mgr. Haná Krátká, Jiří Kolář, Ing. Jiří Košťál, Ing. Vlastimil 
Plecháček (náhradníci: Ing. Monika Liduchová, Petr Řezníček) 

VI. pověřuje Hodnotící komisi pro podlimitní veřejnou zakázku „Svoz, třídění, využívání a 
odstraňování tuhého komunálního odpadu na území města Sezemice“ otevřením obálek 
s nabídkami, posouzením kvalifikace, hodnocením nabídek a předložením návrhů pro 
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ke splnění veřejné zakázky 

VII. ukládá  
1. OSMŽP zajistit veškeré úkony související s organizací zadání veřejné zakázky 

stanovené zák. č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
2. výběrové komisi předložit zprávu o výběru nejvhodnější nabídky radě města  

     T: 15. 11. 2013    Z: výběrová komise a vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/139/15/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
bere na vědomí zprávu o zhodnocení odpadového hospodářství 
 
Usnesení č. R/140/15/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a: 
I. bere na vědomí informaci o průběhu stavby „Zateplení objektů MŠ Sezemice“ a o 

opravě střechy na budově mateřské školy  
II. v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 250/2  dává Mateřské škole Pohádka, Sezemice, 

souhlas k tomu, aby část finančních prostředků rezervního fondu ve výši 264.000 Kč 
použila k posílení svého investičního fondu na úhradu nákladů spojených s opravou 
střechy na budově mateřské školy  

 
Usnesení č. R/141/15/2013 
Rada města projednalo důvodovou zprávu a 
I. bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci uzavření Smlouvy č. 13153883 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zateplení objektů MŠ 
Sezemice“, podepsané ředitelem fondu dne 03. 10. 2013 

II. schvaluje uzavření Smlouvy č. 13153883 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR na akci „Zateplení objektů MŠ Sezemice“ ve znění předloženého 
návrhu podepsaného ředitelem fondu dne 03. 10. 2013, který je nedílnou přílohou tohoto 
usnesení 

III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s uzavřením smlouvy dle bodu 
II. tohoto usnesení  

T: ihned 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/142/15/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
souhlasí s vyřazením nefunkčního majetku v Mateřské škole Pohádka, Sezemice, dle 
předloženého návrhu ze dne 26. 09. 2013 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


