Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města
z řádné schůze Rady města Sezemice
Den konání jednání:
Místo jednání

16.12.2015
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost

Usnesení č. R/169/25/2015
Rada města Sezemice:
Schvaluje přílohu č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Sezemice, okres Pardubice
povýšenou o zhodnocení - zateplení objektů A, B a D ve výši 15.595.950,84 Kč.
Usnesení č. R/170/25/2015
Rada města dle § 14 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů projednala
předloženou zprávu a:
Schvaluje podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s § 14 zák.
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
1. Rozpis rozpočtu na rok 2016 dle přílohy, která je součástí usnesení.
2. Závazné ukazatele na rok 2016 pro příspěvkovou organizaci – Základní škola
Sezemice, okres Pardubice dle přílohy, která je součástí usnesení.
3. Závazné ukazatele na rok 2016 pro příspěvkovou organizaci – pro Mateřskou školu
Pohádka, Sezemice dle přílohy, která je součástí usnesení.
4. Rozpočet sociálního fondu na rok 2016.
II. De § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje:
1. Rozpočet Sociálního fondu Městského úřadu v Sezemicích na rok 2016.
2. Pravidla čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva
města v roce 2016.

I.

Usnesení č. R/171/25/2015
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze
dne 26. 04. 2011 mezi městem Sezemice a společností ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou.
II. Rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 26. 04. 2011 mezi městem
Sezemice a společností ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou. Nová výměra pronajatých
pozemků v k. ú. Lukovna je 9,5952 ha, celková výměra pronajatých pozemků je
74,9049 ha. Nájemné s účinností od 01.01.2016 se stanovuje na částku ve výši
277.148 Kč.

I.

III. Ukládá uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 26. 04. 2011 mezi městem
Sezemice a společností ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou dle bodu II. tohoto usnesení.
T: 31.12.2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/172/25/2015
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí ukončení nájmu v bytě č. 125 v DPS, Havlíčkova 700, Sezemice
z důvodu úmrtí nájemce a to k 30.11.2015.
II. Schvaluje přidělit byt č. 125, v DPS, Havlíčkova 700, Sezemice, pan Josefu Kolářovi,
bytem Býšť 126 na dobu neurčitou, cena nájmu 25 Kč za 1 m2 a dále za obvyklých
podmínek.
III. Ukládá odboru zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní smlouvy dle
bodu II. tohoto usnesení.
T: 31.12.2015
Z: vedoucí OSMŽP
I.

Usnesení č. R/173/25/2015
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí doručení žádosti pana Jana Bena, bytem Husovo nám. 94., Sezemice o
pronájem nebytových prostor v č. p. 92., Husovo náměstí v Sezemicích.
II. Nesouhlasí s pronájmem nebytových prostor v č. p. 92., Husovo nám. v Sezemicích.
Usnesení č. R/174/25/2015
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/07/2015/OSMŽP ze dne 24.07.2015
a tento dodatek schvaluje. Předmětem dodatku je změna termínu realizace akce (od
01.04.2016 do 30.09.2016) a změna ceny díla (nová cena díla je stanovena na částku
3.936.756,76 Kč včetně DPH).
II. Pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/07/2015/OSMŽP ze dne
24.07.2015 na akci „Oprava ulice v Počápelských Chalupách, Počaply“ se společností
MIROS Majetková, a.s., Hradecká 545, Staré Hradiště, IČ 27523934.
III. Ukládá zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/07/2015/OSMŽP ze dne
24.07.2015 na akci „Oprava ulice v Počápelských Chalupách, Počaply“ se společností
MIROS Majetková, a.s., Hradecká 545, Staré Hradiště, IČ 27523934.
Z: vedoucí OSMŽP
T: 31.01.2016

I.

Usnesení č. R/175/25/2015
Rada města Sezemice:
I. Rozhoduje vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pod názvem „Dodávka
měřiče rychlosti“ podle Směrnice č. 1/2013, o způsobu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu v městě Sezemice.
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II. 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:
1. Zadavatel vyzve písemně tři dodavatele k předložení nabídky k realizaci veřejné
zakázky.
2. Zadavatel nebude zveřejňovat výzvu jiným vhodným způsobem.
III. Zřizuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a jmenuje její členy: Martin
Staněk, Lubomír Frei, Jaroslav Mohaupt.
IV. Pověřuje Lubomíra Freie, velitele městské policie, realizací výběrového řízení,
stanovením podmínek výběrového řízení a zpracováním výzvy k předložení nabídky
v souladu s čl. VI. odst. 4 směrnice č. 1/2013. Podmínky výběrového řízení schválí
starosta města.
V. Rozhoduje, aby k podání nabídky na veřejnou zakázku „měřič rychlosti“ byly vyzvány tyto
firmy:
1. Lavet s.r.o, Za Mototechnou 1114/5, 15500 Praha 13 IČ: 26235609.
2. ATS – TELCOM – Praha a.s., Trojská 195/88 17100 Praha 7 IČ: 61860409.
3. Ramet a.s., Letecká 1110 68604 Kunovice IČ: 25638891.
VI. Ukládá veliteli MP předložit radě města výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávku pod názvem „Dodávka měřiče rychlosti“.
T: 30.06.2015
Z: velitel MP
Usnesení č. R/176/25/2015
Rada města Sezemice:
Schvaluje plán rady města na I. pololetí roku 2016.
Usnesení č. R/177/25/2015
Rada města Sezemice:
Schvaluje „Plán nákladů a výnosů lesů ve vlastnictví města Sezemice na rok 2016“. Tento
plán vypracoval pan Jaroslav Hýsek na základě Smlouvy o dílo (Obhospodařování lesních
pozemků a porostů) ze dne 03.06.2015 za zhotovitele Služby města Pardubic a.s. se sídlem
Hůrka 1803, 53012 Pardubice. Celkové plánované náklady jsou ve výši 233.361 Kč bez DPH,
plánované tržby jsou ve výši 329.000 Kč bez DPH. Do plánu nejsou zahrnuty případné dotace.

Martin Staněk
starosta města

Ing. Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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