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MĚSTO SEZEMICE 

 
VÝPIS 

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE 
 

Den konání jednání: 30.10.2014 
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, Sezemice 
 

Usnesení č. R/160/16/2014 

Rada města: 

I. Doporu čuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, peněžité plnění poskytované fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena finančního výboru a 
kontrolního výboru za rok 2014 pro: 

Finanční výbor částku 11.000 Kč. 
Kontrolní výbor částku 11.200. Kč. 

II. Doporu čuje zastupitelstvu města schválit  peněžité plnění pro členy komisí za činnost v 
roce 2014 pro: 

Komisi sportu částku 32.400. Kč. 
Komisi pro občanské záležitosti částku 45.600Kč. 
Komisi kultury a školství částku 40.800. Kč. 
Komisi zdravotní, sociální a péče o rodinu a děti částku 26.800 Kč. 
Redakční radu částku 7.200. Kč. 
Komisi likvidační částku 4.800 Kč. 
Komisi pro projednávání přestupků města Sezemice částku 1.200 Kč. 

III. Schvaluje:  
1. Miroslavu Balcarovi, kronikáři města, odměnu ve výši 10.000 Kč. 
2. Petrovi Marešovi, bytem Sezemice, Nejedlého 589, odměnu ve výši 10.000 Kč za 

grafické zpracování Sezemických novin v roce 2014. 
3. Martinu Ulrychovi, bytem Pod Vinicí 689, Sezemice, a Ing. Alešovi Kačerovi, bytem 

Dražkov 41, Sezemice, peněžitý dar za výkon funkce člena Školské rady při Základní 
škole Sezemice, okres Pardubice za období 2014 každému ve výši 1.500 Kč. Peněžitý 
dar bude vyplacen do 10.11.2014. 

4. Martinu Ulrychovi, bytem Pod Vinicí 689, Sezemice, a Ing. Alešovi Kačerovi, bytem 
Dražkov 41, Sezemice, peněžitý dar za výkon funkce člena Školské rady při Základní 
škole Sezemice, okres Pardubice za období 2012 – 2013 každému ve výši 2.500 Kč. 
Peněžitý dar bude vyplacen do 10.12.2014. 
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Usnesení č. R/161/16/2014 

Rada města: 

I. Schvaluje smlouvu č. 14217541 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí mezi Státním fondem 
životního prostředí České republiky a městem Sezemice. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí dotace ve výši 239.873,35 Kč. Podpora je určena výhradně na akci „Varovný 
systém města Sezemice. 

II. Ukládá starostovi města Martinu Staňkovi neprodleně uzavřít smlouvu č. 14217541 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životního prostředí. 

Termín: 30.11.2014 
Zodpovídá: Martin Staněk, starosta  

Usnesení č. R/162/16/2014 

Rada města: 

Vydává Volební řád Školské rady při Základní škole Sezemice, okres Pardubice. 

Usnesení č. R/163/16/2014 

Rada města: 

I. Schvaluje prodej osobního vozu Mercedes WDB 601-2 4D za kupní cenu 7.000 Kč panu 
JR. 

II. Ukládá  zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s prodejem majetku. 

Termín: 15.11.2014 
Zodpovídá: vedoucí FO 

Usnesení č. R/164/16/2014 

Rada města: 

I. Bere na v ědomí zápis z výběrového řízení na akci „Dovybavení sálu Sezemického domu 
ozvučením a osvětlením“ a doporučení výběrové komise. 

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 U Merkura 
Pardubice s. r. o. se sídlem Pardubice I, Zelené Předměstí, třída Míru 109, IČ 
25940538, podané ve veřejné zakázce „Dovybavení sálu Sezemického domu 
ozvučením a osvětlením“. 

2. O dalším pořadí uchazečů: 
a) SOONN s. r. o., se sídlem Praha-Zbraslav, Zbraslav, Neumannova 1453/24 Praha, 

IČ 24129950. 

III. Rozhoduje uzavřít na dílo „Dovybavení sálu Sezemického domu ozvučením a 
osvětlením“ smlouvu o dílo s firmou U Merkura Pardubice s. r. o. se sídlem Pardubice I, 
Zelené Předměstí, třída Míru 109, IČ 25940538, za cenu uvedenou v nabídce, cena díla 
277.435 Kč včetně DPH, a tuto smlouvu schvaluje. 

IV. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s uchazečem U Merkura Pardubice s. r. o. se 
sídlem Pardubice I, Zelené Předměstí, třída Míru 109, IČ 25940538. 
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V. Ukládá  zaslat rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky firmě SOONN s. r. 
o., se sídlem Praha-Zbraslav, Zbraslav, Neumannova 1453/24 Praha, IČ 24129950, a 
zajistit uzavření smlouvy na akci „Dovybavení sálu Sezemického domu ozvučením a 
osvětlením“ s vybraným uchazečem. 

Termín: 10.09.2014 
Zodpovídá: vedoucí OSMŽP 
 

Usnesení č. R/165/16/2014 

Rada města: 

I. Bere na v ědomí, že se Ing. LK vzdala funkce vedoucí stavebního úřadu a územního 
plánování na Městském úřadu v Sezemicích. Ing. LK rozvázala pracovní poměr dohodou, 
pracovní poměr skončil dnem 30.09.2014. 

II. Bere na v ědomí, výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru 
stavebního úřadu a územního plánování na Městském úřadu v Sezemicích. Výběrové 
řízení bylo vyhlášeno v souladu se zákonem č. 312/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  

III. Podle §102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na návrh tajemnice městského úřadu jmenuje  s účinností od 
01.11.2014 do funkce vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování na 
Městském úřadu Sezemice paní Ing. arch. PN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Staněk v. r.  
starosta města 

 Vlastimil Plecháček v. r. 
místostarosta města 

 


