MĚSTO SEZEMICE
VÝPIS

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE
Den konání jednání: 20. 11. 2013
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790,
Sezemice
Usnesení č. R/158/19/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a
I. doporučuje zastupitelstvu města zrušit věcné břemeno právo chůze a jízdy po pozemku
p. č. 446/8 v k. ú. Veská, které bylo zřízeno pro Město Sezemice
II. ukládá předložit zprávu týkající se zrušení věcného břemene dle bodu I tohoto usnesení
zastupitelstvu města
T: 03. 12. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/159/19/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a:
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 910/18 nově
označenou jako pozemek p. č. 910/113 o výměře 25 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
do majetku města za kupní cenu 100 Kč za m2
II. ukládá předložit zprávu týkající se převodu části pozemku p. č. 910/18 v k. ú. Sezemice
nad Loučnou zastupitelstvu města
T: 03. 12. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/160/19/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a
schvaluje Plán zimní údržby na období od 01. 11. 2013 do 31. 03. 2014
Usnesení č. R/161/19/2013
Rada města po projednání
I. bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku „Svoz, třídění, využívání a odstraňování tuhého komunálního odpadu
na území města Sezemice“ o výběru nevýhodnější nabídky uchazeče Služby města
Pardubic – Odpady a.s. Pardubice, se sídlem a.s., Pardubice III, Bílé Předměstí, Hůrka
1803, IČ 25262572
II. v souladu s § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Služby
města Pardubic – Odpady a.s. Pardubice, se sídlem a.s., Pardubice III, Bílé Předměstí,
Hůrka 1803, IČ 25262572 podané ve veřejné zakázce „Svoz, třídění, využívání a
odstraňování tuhého komunálního odpadu na území města Sezemice“,
III. rozhoduje o dalším pořadí uchazečů:
1. Marius Pedersen a.s., IČ 42194920, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Průběžná
1940/3
2. .A.S. A., spol. s r.o., IČ 45809712, Praha - Ďáblice, Ďáblice, Ďáblická 791/89

IV. rozhoduje uzavřít na zajištění svozu, třídění, využívání a odstraňování tuhého
komunálního odpadu na území města Sezemice smlouvu o dílo s uchazečem Služby
města Pardubic – Odpady a.s. Pardubice, se sídlem a.s., Pardubice III, Bílé Předměstí,
Hůrka 1803, IČ 25262572, za cenu uvedenou v nabídce:
Cena bez
DPH
Cena za výsyp jedné sběrné nádoby 110l při frekvenci
svozu 1 x za 14 dnů / rok
Cena za výsyp jedné sběrné nádoby 240l při frekvenci
svozu 1 x za 14 dnů / rok
Cena za výsyp jedné sběrné nádoby 1100l při frekvenci
svozu 1xza 14 dnů / rok
Cena za pronájem sběrných nádob 110l / rok / 1
ks
Cena za pronájem sběrných nádob 240l / rok / 1
ks
Cena za pronájem sběrných nádob 1100l / rok / 1
ks
Za vývoz směsného odpadu ve velkoobjemovém
3
kontejneru 13,5 m při frekvenci 2 x za měsíc / 1
kontejner

Hodnota
DPH

Cena včetně
DPH

875,00

131,25

1 006,25

1 548,00

232,20

1 780,20

7 615,00

1 142,25

8 757,25

130,00

19,50

149,50

150,00

22,50

172,50

1 050,00

157,50

1 207,50

3 730,00

559,50

4 289,50

V. stanovuje cenu za odstraňování komunálního odpadu pro rok 2014 (resp. smluvních
cen systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem) pro právnické
osoby a fyzické osoby podnikající takto:
sběrná nádoba 110 l: Kč 1.800,nádoba 240 l: Kč 3.360,nádoba 1100 l: Kč 14.400,stanovuje cenu pro nevýdělečně činné organizace takto: nádoba 1100 l: Kč.9.600,VI. pověřuje starostu podpisem smlouvy na zajištění svozu, třídění, využívání a
odstraňování tuhého komunálního odpadu na území města Sezemice s uchazečem
Služby města Pardubic – Odpady a.s. Pardubice, se sídlem a.s., Pardubice III, Bílé
Předměstí, Hůrka 1803, IČ 25262572
VII. ukládá zaslat rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky firmě Služby města
Pardubic – Odpady a.s. a zajistit uzavření smlouvy o dílo na zajištění svozu a
odstraňování komunálního odpadu
Termín: 31. 12. 2013
Zodpovídá: vedoucí OSMŽP
VIII.bere na vědomí výpočet místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014 a doporučuje
zastupitelstvu města pro období roku 2014 výši místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
neměnit (místní poplatek je stanoven ve výši 500 Kč na jednoho poplatníka)
Usnesení č. R/162/19/2013
Rada města podle §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1. ředitelce Mateřské školy Sezemice za vykonanou práci v roce 2013
2. řediteli Základní školy Sezemice za vykonanou práci v roce 2013
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Usnesení č. R/163/19/2013
Rada města
bere na vědomí program jednání zastupitelstva města, které se bude konat v úterý dne
03. 12. 2013

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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