
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE 
 

Den konání jednání: 19. 03. 2013 
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, 
Sezemice 
 
Usnesení č. R/46/5/2013 
Rada města dle § 14 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů projednala 
předloženou zprávu a 
I. 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 2013 dle přílohy, která je součástí usnesení 
2. závazné ukazatele na rok 2013 pro příspěvkovou organizaci – Základní škola 

 Sezemice dle důvodové zprávy, příspěvek na investiční akce se stanovuje ve výši 
300.000 Kč s tímto použitím: 
a) rekonstrukce sociálního zařízení – 250.000 Kč 
b) vybudování parkoviště – 50.000 Kč 

3. závazné ukazatele na rok 2013 pro příspěvkovou organizaci – Mateřská škola 
Pohádka, Sezemice dle důvodové zprávy 

II. dle § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
schvaluje   
1. rozpočet Sociálního fondu Městského úřadu v Sezemicích na rok 2013 
2. Pravidla čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva 

města v roce 2013 
 
Usnesení č. R/47/5/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. souhlasí  

1. se stavbou „Sezemice, p. č. 91/5 – Vrbacký – přeložka kNN“. Předpokládaný rozsah 
dotčení pozemku budoucím věcným břemenem činí 53 m délkových. Zařízením 
distribuční soustavy se pro účel smlouvy konkrétně rozumí – kabelové vedení NN 
uložené v zemi (kabel AYKY 4x 50 mm2) v délce cca 53 m – napojeno ze stávající 
skříně R 2, smyčkově vedeno přes skříň SS 100 do skříně SS 200 (přípojkové skříně 
pro pozemky p. č. 91/5, 91/1 a 91/6). 

2. s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemku p. č. 435/2 v k. ú. Počaply nad Loučnou za těchto podmínek:  
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 1.000 Kč 

bez DPH 
b) oprávněný předloží před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene 

geometrický plán 
c) veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene, tj.  vyhotovení smlouvy 

o zřízení věcného břemene, vypracování geometrického plánu a správní 
poplatek ke vkladu do katastru nemovitostí uhradí oprávněný 

II. schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 435/2 v k. ú. Počaply nad 
Loučnou – strpění umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy dle bodu I. tohoto 
usnesení, přičemž povinným bude Město Sezemice a oprávněným bude společnost ČEZ 
Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, a to za podmínek uvedených v bodu 
I. tohoto usnesení 

  



Stránka 2 z 3 
Usnesení RM ze dne 19. 03. 2013 

 

III. ukládá  
1. do doby vybudování stavby „Sezemice, p. č. 91/5 – Vrbacký – přeložka kNN“ 

kabelové vedení NN v délce cca 53 m na pozemku p. č. 435/2 v k. ú. Počaply nad 
Loučnou, uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle 
bodu I. tohoto usnesení 

T: 31. 03. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. po vybudování stavby „Sezemice, p. č. 91/5 – Vrbacký – přeložka kNN“ kabelové 
vedení NN v délce cca 53 m na pozemku p. č. 435/2 v k. ú. Počaply nad Loučnou, 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 

T: 31. 12. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/48/5/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. konstatuje, že záměr města pronajmout pozemek p. č. 430/3 v k. ú. Veská byl zveřejněn 

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů 

II. schvaluje pronájem pozemku p. č. 430/3 o výměře 496 m2 v k. ú. Veská, který je zapsán 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Pardubice manželům Zuzaně a Petrovi Bařinkovým, oba bytem Sezemice, Veská 24, na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 500 Kč/rok, 
pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné vždy k 1. 1. toho kterého roku o částku 
odpovídající míře růstu inflace za předchozí kalendářní rok 

III. ukládá vypracovat návrh nájemní smlouvy podle bodu II. tohoto usnesení a tuto smlouvu 
uzavřít 

T: 31. 03. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/49/5/2013 
Rada města projednala předloženou důvodovou zprávu a 
bere na vědomí informaci ve věci uzavřené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene na pozemku p. č. 728/24 v k. ú. Sezemice nad Loučnou. 
 
Usnesení č. R/50/5/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
I. rozhodla  

1. vyhlásit zadávací řízení na realizaci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou 
zakázku „Samosběrný zametací stroj na úklid silničních komunikací“ podle § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

2. o hodnotících kritériích dle důvodové zprávy takto:  
a) nabídková cena 
b) délka záruky dodávaného zařízení v měsících 

II. schvaluje zadávací dokumentaci včetně příloh k podlimitní veřejné zakázce 
„Samosběrný zametací stroj na úklid silničních komunikací“ dle důvodové zprávy 

III. rozhodla, aby k podání nabídky na veřejnou zakázku „Samosběrný zametací stroj na 
úklid silničních komunikací“ byly vyzvány tyto firmy:  

1. Daniš Davaztechnik s.r.o., Přerov III – Lověšice 265, 750 02 Přerov, IČO: 28644875 
2. Agro Trnava s.r.o., Trnava 224, 674 01 Třebíč, IČO: 29200083 
3. Nilfisk-Advance s.r.o., Do Čertous 1, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČO: 48589756 
4. Haiteco CZ s.r.o., Družstevní 357, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČO: 25922190 
5. Agromak ND s.r.o., Lidická 155, 25261 Jeneč 
6. Energreen Project s.r.o., Náves Svobody 54, 783 71 Olomouc Holice 
7. SAP spol. s r.o., Loket 49, 257 65 Čechtice 
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IV. zřizuje výběrovou komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a 
jmenuje její členy včetně náhradníků: 

1. Vlastimil Plecháček 
2. Jiří Košťál 
3. Josef Ulrych 
4. Vladimír Michalec 
5. František Matúšů 

a) náhradník: Petr Řezníček 
V. ukládá zajistit výběrové řízení na veřejnou zakázku „Samosběrný zametací stroj na úklid 

silničních komunikací“ v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
včetně odeslání výzvy a zadávacích podmínek zájemcům, zveřejnění výzvy na úřední 
desce Městského úřadu Sezemice a na profilu zadavatele. 

T: ihned 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/51/5/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu, bere ji na vědomí a 
I. schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v hodnotě 

max. 170 000 Kč. 
II. ukládá  

1. zadat zpracování projektové dokumentace pro cyklostezku Sezemice – Kunětice II. 
etapa. 

T: 30. 03. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. připravit rozpočtovou změnu a předložit ji ke schválení zastupitelstvu města 
T: 04. 06. 2013 
Z: vedoucí FO 
 
Usnesení č. R/52/5/2013 
Rada města po projednání    
stanovuje za Město Sezemice tiskovou mluvčí pro styk s medii paní Marii Schillerovou  
 
 
 
 
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


