
Město Sezemice 

Rada města Sezemice 

 

 
 

 

Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 27.05.2015 
Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205 

Usnesení č. R/70/13/2015 

Rada města Sezemice dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů: 
I. Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 31.03.2015. 
II. Ukládá vedoucí FO předložit vyúčtování hospodaření města k 31.03.2015 zastupitelstvu 

města. 
T: 23.06.2015 

Usnesení č. R/71/13/2015 

Rada města Sezemice: 
I. Schvaluje dotace z rozpočtu města Sezemice pro rok 2015 těmto organizacím: 

1. Oblastní charita Pardubice, IČ 46492160, sídlo V Ráji 732, 530 02 Pardubice, ve výši 
10.000 Kč na pokrytí provozních nákladů na pečovatelské služby občanům města 
Sezemice. 

2. Domov U Fontány Přelouč, IČ 71176225, sídlo Libušina 1060, 535 16 Přelouč, ve výši 
5.000 Kč na poskytování sociálních služeb klientům s trvalým pobytem v Sezemicích. 

3. Domov pod Kuňkou, IČ 184781197, sídlo Ráby 162, 533 52 Staré Hradiště, ve výši 
2.000 Kč na financování sociálních služeb pro klienta s trvalým pobytem v Sezemicích. 

4. Sdružení cyklistů Pardubicka, IČ 26527103, sídlo Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice, 
ve výši 15.000 Kč na náklady spojené s konáním cyklistického silničního závodu 40. 
jubilejního ročníku memoriálu Jarky Krátkého. 

II. Bere na v ědomí, že organizace Česká abilympijská asociace, o. s. Pardubice a Základní 
škola a praktická škola SVÍTÁNÍ Pardubice nepodaly i přes výzvu žádost o dotaci 
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, proto jim nemůže být dotace poskytnuta.  

III. Ukládá vedoucí FO uzavřít s organizacemi veřejnoprávní smlouvy v souladu s bodem I. a 
postupovat podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů.     

T: 30.06.2015  
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Usnesení č. R/72/13/2015 

Rada města Sezemice: 
I. Bere na v ědomí důvodovou zprávu ve věci inventury technického stavbu obytných domů 

č. p. 728 – č. p. 741 
II. Ukládá předložit radě města výši celkových kupních cen bytových jednotek č. p. 728 – 

č. p. 741 v Sezemicích, doplatky kupních cen za tyto bytové jednotky k určitému datu a 
náklady, které je město povinno uhradit při převodu uvedených bytových jednotek, 
zejména daň z převodu nemovitostí.  

T: 10.06.2015 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/73/13/2015 

Rada města Sezemice: 
I. Rozhoduje vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem 

„Sezemice, dům č. p. 92, statické zajištění“ spočívající v podchycení základových 
konstrukcí podle Směrnice č. 1/2013, o způsobu zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu v městě Sezemice. 

III. 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. 

IV. Zřizuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek a jmenuje její členy: Ing. Vlastimil 
Plecháček, Ing. Jiří Košťál a Petr Řezníček. 

V. Pověřuje odbor správy majetku a ŽP realizací výběrového řízení a zpracováním výzvy 
k předložení nabídky v souladu s čl. VI. odst. 4 směrnice č. 1/2013. Návrh dodavatelů, 
kteří budou vyzváni k předložení nabídky, odsouhlasí starosta města.  

VI. Ukládá:  
1. Předložit radě města výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce pod názvem „Sezemice, dům č. p. 92, statické zajištění“. 
T: 30.06.2015 
Z: vedoucí OSMŽP 
2. Zajistit a předložit radě města cenový rozpočet na stavební práce spojené se statickým 

zajištění nemovitosti č. p. 92, Husovo nám., Sezemice, spočívající ve stažení objektu 
ocelovými táhly. 

T: 30.06.2015 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/74/13/2015 

Rada města Sezemice: 

I. Rozhoduje:  
1. Uzavřít smlouvu o dílo (obhospodařování lesních pozemků a porostů) mezi 

objednavatelem městem Sezemice a zhotovitelem firmou Služby města Pardubic a. s., 
IČ 25262572, sídlo Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 53012 Pardubice. Předmětem smlouvy 
je zajištění obhospodařování lesních pozemků a porostů ve vlastnictví města v době od 
01.06.2015 do 31.12.2019. Smlouva o dílo je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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2. Uzavřít smlouvu o výkonu funkce odborného lesního hospodáře mezi městem 
Sezemice a Ing. Ladislavem Broučkem, IČ 87555026, sídlo U Parku 151, Vysoké 
Chvojno, IČ 87555026. Předmětem smlouvy je výkon funkce odborného lesního 
hospodáře pro město Sezemice na pozemcích města. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

II. Ukládá uzavřít smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení. 
T: 31.05.2015 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/75/13/2015 

Rada města Sezemice: 

Souhlasí s programem zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 23.06.2015 
od 17:00 hodin. 

Usnesení č. R/76/13/2015 

Rada města Sezemice: 
I. Rozhoduje vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pod názvem „Dodávka 

a instalace serveru včetně příslušenství a software“ podle Směrnice č. 1/2013, o způsobu 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městě Sezemice. 

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 a hodnocení nabídek a jmenuje její členy: Ing. Vlastimila 
Plecháčka, Ing. Jiřího Košťála a Bc. Irinu Rálišovou. 

IV. Pověřuje tajemnici úřadu realizací výběrového řízení a zpracováním výzvy k předložení 
nabídky v souladu s čl. VI. odst. 4 směrnice č. 1/2013. 

V. Ukládá:  
1. Předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtové změny na paragrafu 6171 

položce 6122 o částku 15 tis. Kč (celková cena HIM bude 115 tis. Kč). 
T: 30.06.2015 
Z: tajemnice úřadu 
2. Předložit radě města výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na dodávku pod názvem „Dodávka a instalace serveru včetně příslušenství a software“. 
T: 30.06.2015 
Z: tajemnice úřadu 

Usnesení č. R/77/13/2015 

Rada města Sezemice: 
Bere na v ědomí výzvu Ministerstva financí ze dne 22.05.2015, vedené pod č. j. MF-
19923/2015/34-3, k zaslání podkladů prokazujících narušování veřejného pořádku 
v provozovně na adrese Mezi Mosty 726, Sezemice. 
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Usnesení č. R/78/13/2015 

I. Bere na v ědomí povinnost města zajistit, aby předmět podpory („Varovný systém města 
Sezemice“) ze Státního fondu životního prostředí negeneroval příjmy. Jedná se o jakékoli 
peněžní příjmy, které by byly získány prostřednictvím předmětu podpory, například 
poplatky za hlášení rozhlasu. 

II. Rozhodla, že hlášení rozhlasu nebude zpoplatněno po dobu udržitelnosti projektu vedený 
pod názvem „Varovný systém města Sezemice“ (tj. 5 let od ukončení realizace akce). 

Usnesení č. R/79/13/2015 

Rada města Sezemice: 
Mění bod II. usnesení č. R/52/11/2015 takto: 

Rozhoduje pro rok 2015 pronajmout pozemky p. č. 1889/1 a 1889/13 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Pardubice, na dobu 7 dní v době konání poutě a 7 dní v době konání 
posvícení v Sezemicích panu Janu Rochlovi, trvale bytem Žižkova 65, Pardubice, na dobu 
určitou 7 dní v době konání poutě v Sezemicích v roce 2015 za nájemné ve výši 10.000 Kč a 
na dobu určitou 7 dní v době konání posvícení v Sezemicích v roce 2015 za nájemné ve výši 
5.000 Kč. 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 

Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


