
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 
Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE 

 
Den konání jednání: 19. 08. 2014 
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, Sezemice 
 
Usnesení č. R/124/11/2014 
Rada města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, projednala 
předloženou zprávu a 
I. schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30. 06. 2014 
II. schvaluje vyúčtování hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice k 30. 06. 

2014 
III. schvaluje vyúčtování hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice k 30. 06. 2014 
IV. ukládá předložit vyúčtování hospodaření města k 30. 06. 2014 zastupitelstvu města 
Z: vedoucí FO 
T: 09. 09. 2014 
 
Usnesení č. R/125/11/2014 
Rada města projednala p ředloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění 
pozdějších p ředpis ů 
schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 2 uvedené v rozpočtovém opatření dle rozpisu rozpočtu 
č. 2/2014 
 
Usnesení č. R/126/11/2014 
Rada města podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozd ějších p ředpis ů: 
I. doporu čuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny č. 1 – č. 12 uvedené 

v rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů č. 3/2014 
II. schvaluje odvod částky 1.031.000 Kč z rezervního fondu Základní školy Sezemice do 

investičního fondu Základní školy Sezemice 
III. nařizuje řediteli základní školy odvod částky 1.031.000 Kč z investičního fondu Základní 

školy Sezemice na účet Města Sezemice 
IV. ukládá zajistit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem finančních prostředků 

Z: vedoucí FO 
T: 30. 09. 2014 

 
Usnesení č. R/127/11/2014 
Rada města  
schvaluje čerpání fondu reprodukce majetku Základní školy Sezemice, okres Pardubice ve 
výši 820 000 Kč za účelem opravy sociálních zařízení v budově školy 
 
Usnesení č. R/128/11/2014 
Rada města  
I. schvaluje  prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 1, Dražkov č. p. 20, Sezemice, uzavřené 

mezi městem a MM, smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou dvou let a to 
do 30. 08. 2016 

II. ukládá  odboru zabezpečit veškeré náležitosti spojené s prodloužením smlouvy o nájmu 
bytu 
Z: vedoucí OSMŽP 
T: 31. 8. 2014 
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Usnesení č. R/129/11/2014 
Rada města 
I. bere na v ědomí důvodovou zprávu 
II. rozhoduje  zrušit výběrové řízení na zakoupení a instalaci 8 ks měřičů rychlosti ze dne 

06. 07. 2014 
III. ruší usnesení rady města č. R/121/10/2014 ze dne 22. 07. 2014 
IV. ukládá   

1. Informovat uchazeče výběrového řízení o jeho zrušení bez udání důvodu 
T: 20. 08. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. vypsat za stejných podmínek nové výběrové řízení na zakoupení a instalaci 8 ks měřičů 
rychlosti 

T: 22. 08. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 

3. ve výběrovém řízení oslovit pouze tyto firmy: 
1. JTS CZ s.ro., Husova 1712/5, Brandýs nad Labem, IČO: 290 26 806 
2. GEMOS CZ, spol. s r.o., B. Smetany 1599, 250 88 Čelákovice, IČO: 250 65 238 
3. EMPESORT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 623 

62 569 
4. ELTODO a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO: 452 74 517 
5. Ing. Petr Chábera Radarová zařízení, Hraniční 507, 386 01 Strakonice, IČO: 466 

88 986 
6. R. D. Engineering, spol. s r.o., Štrossova 86, 530 03 Pardubice, IČO: 601 09 581 
7. BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., Podlesí 12, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 277 

81 275 
8. AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČO: 480 29 483 

V. jmenuje hodnotící komisi ve složení starosta města, místostarosta města a vedoucí 
OSMŽP, náhradník - vedoucí TS 

VI. ukládá  
1. zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „zakoupení a instalaci 8 ks měřičů rychlosti“ 

T: 01. 09. 2014 
Z: hodnotící komise 

2. předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města. 
T: 02. 09. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 

3. předložit ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci akce 
„zakoupení a instalaci 8 ks měřičů rychlosti“ 

T: 02. 09. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/130/11/2014 
Rada města 
I. doporu čuje zastupitelstvu města vydat  novou směrnici o pořizování dlouhodobého 

majetku, evidenci dlouhodobého majetku a vyřazení dlouhodobého majetku z evidence 
II. ukládá předložit zastupitelstvu města návrh nové směrnice o pořizování dlouhodobého 

majetku, evidenci dlouhodobého majetku a vyřazení dlouhodobého majetku z evidence 
 
Usnesení č. R/131/11/2014 
Rada města  
I. doporu čuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství s úpravou článku 6, odst. 1, písm. l) a 
m) - sazba poplatku 20 Kč/1 m2 

II. ukládá předložit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství zastupitelstvu města 
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Usnesení č. R/132/11/2014 
Rada města  
schvaluje program zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 09. 09. 2014 
 
Usnesení č. R/133/11/2014 
Rada města  
I. bere na v ědomí  

1. informaci o schválené dotaci pro město Sezemice z Operačního programu Životní 
prostředí na investiční akci „Varovný systém města Sezemice“ v předpokládané 
celkové výši 4.393.459 Kč 

2. celkové náklady na investiční akci „Varovný systém města Sezemice“ se předpokládají 
ve výši 4.887.672 Kč, podíl města se předpokládá ve výši 494.213 Kč 

3. náklady na zpracování zadávací dokumentace a zajištění administrace zadávacího 
řízení jsou uznatelnými náklady 

II. rozhodla , že zadávací dokumentaci dle zákona č. 137/2001 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, včetně organizace zadávacího řízení na dodavatele k projektu s názvem 
„Varovný systém města Sezemice“ zajistí firma ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Brno, 
Štýřice, Vídeňská 55, IČ 28358589 

III. schvaluje příkazní smlouvu mezi městem Sezemice a společností ENVIPARTNER, s.r.o., 
se sídlem Brno, Štýřice, Vídeňská 55, IČ 28358589, na zpracování zadávací dokumentace 
a zajištění výběrového řízení a administrace zadávacího řízení k podlimitní veřejné 
zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodavatele projektu s názvem 
„Varovný systém města Sezemice“, odměna příkazníkovi je sjednána ve výši 40.000 Kč 
bez DPH, cena bude hrazena z rozpočtu města položka 6122, § 3341 

IV. ukládá Ing. Vlastimilu Plecháčkovi  
1. předložit příkazní smlouvu dle bodu III. tohoto usneseni k podpisu společnosti 

ENVIPARTNER, s.r.o. 
Termín: 31. 08. 2014 

2. předložit příkazní smlouvu dle bodu III. tohoto usneseni po splnění bodu IV. 1 tohoto 
usnesení k podpisu Martinu Staňkovi, starostovi. 
Termín: 31. 08. 2014 

 
 
 
 


