Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města
z řádné schůze Rady města Sezemice
Den konání jednání:
Místo jednání:

30.05.2016
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost

Usnesení č. R/85/11/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy ze dne 15.07.2003, uzavřené mezi městem
a panem Zdeňkem Hájkem, ke dni úmrtí nájemce, tj. ke dni 03.03.2016.

II. Souhlasí s pronájmem částí pozemků p. č. 815/88 a p. č. 815/69 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou o výměře 396 m2 (dle přílohy).
III. Ukládá:
1. Zveřejnit záměr města pronajmout části pozemků p. č. 815/88 a p. č. 815/69 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou o výměře 396 m2 (dle přílohy) na dobu neurčitou za roční
nájemné 400 Kč.
2. Předložit zprávu týkající se pronájmu částí pozemků p. č. 815/88 a p. č. 815/69 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou o výměře 396 m2 radě města.
T: 31.08.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/86/11/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí nabídky na úvěr na financování kupní ceny na výkup pozemků v k. ú.
Sezemice nad Loučnou.

II. Doporučuje zastupitelstvu města uzavřít úvěrovou smlouvu na financování kupní ceny
na výkup pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou s Československou obchodní bankou,
a. s.
III. Ukládá starostovi předložit nabídky a smlouvu o úvěru na financování kupní ceny na
výkup pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města.
T: 07.06.2016
Usnesení č. R/87/11/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci rekonstrukce místní komunikace v ulici
Počápelská.

II. Schvaluje:
1. Postup při výběru dodavatele - přímé oslovení uchazečů:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČO: 252 53 361
M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868
SKANSKA DS a.s., Průmyslová 493, 530 03 Pardubice, IČO: 262 71 303
BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, 530 01 Pardubice, IČO: 632 17 139
MIROS Majetková, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČO: 275 23 934
2. Smlouvu o dílo.
3. Výzvu k podání nabídek.
4. Předpokládanou hodnotu zakázky - 3.200.000 Kč včetně DPH
III. Jmenuje hodnotící komisi ve složení Vlastimil Plecháček, místostarosta, Aleš Kačer,
člen rady města, Jiří Košťál, vedoucí OSMŽP, náhradnice: Ing. arch. Petra Nacu,
vedoucí OSÚÚP.
IV. Ukládá:
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Ulice Počápelská – rekonstrukce místní
komunikace“.
T: 13.07.2016
Z: předseda hodnotící komise
2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města.
T: 13.07.2016
Z: vedoucí OSMŽP
3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na
realizaci akce „Ulice Počápelská – rekonstrukce místní komunikace“.
T: 13.07.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/88/11/2016
Rada města Sezemice:

I.

Bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek pro
výběr veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace: SEZEMICE, místní část
Počaply a Počápelské chalupy – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“.

II. Rozhoduje:
1. V souladu se směrnicí č. 01/2013 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v městě Sezemice (úplné znění evidované pod číslem 04/2016) o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, Pardubice, IČ:
26014327, podané ve veřejné zakázce „Zpracování projektové dokumentace:
SEZEMICE, místní část Počaply a Počápelské chalupy – SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE“. Firma předložila nejvýhodnější nabídku s cenou ve výši 249.000 Kč
bez DPH.
2. O dalším pořadí uchazečů:
2. místo - MK Profi Hradec Králové s.r.o., Brněnská 700/25, 50006 HRADEC
KRÁLOVÉ, IČO: 29003016
3. místo - VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střezině 1079,
50002 Hradec Králové, IČO: 48153362
3. V případě, že město Sezemice obdrží od Pardubického kraje finanční příspěvek
v minimální výši 210 000 Kč, uzavřít na akci „Zpracování projektové dokumentace:
SEZEMICE, místní část Počaply a Počápelské chalupy – SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE“ smlouvu o dílo se společností RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404,
533 52 Pardubice, IČO: 26014327, za cenu uvedenou v nabídce ve výši 249 000 Kč
bez DPH, a tuto smlouvu schvaluje.
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III. Pověřuje:
1. Vedoucího OSMŽP zahájit jednání s Pardubickým krajem o podmínkách získání
finančního příspěvku na akci: „Zpracování projektové dokumentace: SEZEMICE,
místní část Počaply a Počápelské chalupy – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“.
2. Starostu města pro případ, že město Sezemice obdrží od Pardubického kraje finanční
příspěvek v minimální výši 210 000 Kč, k podpisu smlouvy o dílo na akci „Zpracování
projektové dokumentace: „SEZEMICE, místní část Počaply a Počápelské chalupy –
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“ se společností RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533
52 Pardubice, IČO: 26014327.

IV. Ukládá:
1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky dle
bodu II.
T: 07.06.2016
Z: vedoucí OSMŽP
2. Zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace:
„SEZEMICE, místní část Počaply a Počápelské chalupy – SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE“ s vybraným uchazečem.
T: 30.8.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/89/11/2016
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí vyhlášení 28. výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP Specifické
informační a komunikační systémy a infrastruktura II., prioritní osa PO 3 Dobrá správa
území a zefektivnění veřejných institucí.
II. Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 28. výzvy Specifické
informační a komunikační systémy a infrastruktura II., prioritní osa PO 3 Dobrá správa
území a zefektivnění veřejných institucí na realizaci projektu - vytvoření nového a
modernizaci stávajícího IS na městském úřadu. Předpokládané celkové náklady na
projekt jsou ve výši 3.000.000 Kč, předpokládaná spoluúčast města je ve výši 400.000
Kč.

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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