
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 
Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE 

 
Den konání jednání: 22. 07. 2014 
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, Sezemice 
 
 
Usnesení č. R/121/10/2014 
Rada města 
I. bere na v ědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek 
II. rozhoduje   

1. v souladu se směrnicí č. 01/2013 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu v městě Sezemice o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ELTODO a.s., se 
sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO: 452 74 517, podané ve veřejné 
zakázce „zakoupení a instalaci 8 ks měřičů rychlosti“ 

2. o dalším pořadí uchazečů: 
1. Ing. Petr Chábera Radarová zařízení, Hraniční 507, 386 01 Strakonice, IČO: 466 88 

986 
2. R.D.Engineering, spol. s r.o., Štrossova 86, 530 03 Pardubice, IČO: 601 09 581 
3. BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., Podlesí 12, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 277 81 275 
4. AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČO: 480 29 483 

III. rozhoduje uzavřít na zakoupení a instalaci 8 ks měřičů rychlosti smlouvu o dílo a smlouvu 
o servisní činnosti s ELTODO a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO: 
452 74 517, za cenu uvedenou v nabídce: 

cena dodávky   333 650,- Kč včetně DPH 
cena oživení       7 502,- Kč včetně DPH 
cena servisní činnosti    11 616,- Kč včetně DPH 

A tyto smlouvy schvaluje. 
IV. pověřuje  

1. starostu podpisem smlouvy na zakoupení a instalaci 8 ks měřičů rychlosti s uchazečem 
ELTODO a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO: 452 74 517 

2. starostu podpisem smlouvy o servisní činnosti na 8 ks měřičů rychlosti s uchazečem 
ELTODO a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO: 452 74 517 

V. ukládá zaslat rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky firmě ELTODO a.s., 
se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO: 452 74 517 a zajistit uzavření 
smlouvy o dílo na zakoupení a instalaci 8 ks měřičů rychlosti  

Termín: 31. 07. 2014 
Zodpovídá: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/122/10/2014 
Rada města  
I. bere na v ědomí novelu zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění 

pozdějších předpisů  
II. doporu čuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku o stanovení 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 
III. ukládá předložit návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitých věcí zastupitelstvu města 
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Usnesení č. R/123/10/2014 
Rada města  
I. rozhodla uzavřít  

1. smlouvu o poskytnutí právních služeb, která bude uzavřena mezi městem Sezemice a 
paní Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, advokátkou, číslo evidence ČAK 3049, DIČ CZ 
6555182480, se sídlem Advokátní kancelář, Olomoucká 36, 78985 Mohelnice, 
předmětem smlouvy bude ujednání o podmínkách právních služeb pro město za 
podmínek sjednaných touto smlouvou pro akci „Aktualizace smluv o budoucích 
smlouvách o převodu vlastnictví bytových jednotek“ (viz příloha) 

2. smlouvu o poskytnutí právních služeb, která bude uzavřena mezi městem Sezemice a 
paní Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, advokátkou, číslo evidence ČAK 3049, DIČ CZ 
6555182480, se sídlem Advokátní kancelář, Olomoucká 36, 78985 Mohelnice, 
předmětem smlouvy bude ujednání o podmínkách právních služeb pro město za 
podmínek sjednaných touto smlouvou (viz příloha) 

3. smlouvu o poskytnutí právních služeb, která bude uzavřena mezi městem Sezemice a 
paní Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, advokátkou, číslo evidence ČAK 3049, DIČ CZ 
6555182480, se sídlem Advokátní kancelář, Olomoucká 36, 78985 Mohelnice, 
předmětem smlouvy bude ujednání o podmínkách právních služeb pro město za 
podmínek sjednaných touto smlouvou (viz příloha) 

a smlouvy uvedené pod bodem 1 – 3 schvaluje 
II. podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů doporu čuje zastupitelstvu 

města schválit rozpočtovou změnu č. 1 uvedenou v rozpočtovém opatření dle závazných 
ukazatelů č. 3/2014 (+ příjem 6310 - 2142 částka 81.000 Kč, + výdej 3612 - 5166 částka 
81.000 Kč) 

III. podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočtovou 
změnu č. 1 uvedenou v rozpočtovém opatření dle rozpisu rozpočtu 2/2014 (- výdej 3612 
– 5171 částka 174.000 Kč, + výdej 3612 - 5166 částka 174.000 Kč) 

IV. pověřuje starostu města k podpisu smluv o poskytnutí právních služeb dle tohoto 
usnesení 

V. ukládá  
1. předložit rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 3/2014 zastupitelstvu města 
T: 09. 09. 2014  
Z: vedoucí FO 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí právních služeb v souladu s tímto usnesením 
T: 31. 07. 2014  
Z: tajemnice úřadu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Stan ěk 
starosta města 

 Vlastimil Plechá ček 
místostarosta města 

 


