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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 07.03.2018 
Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  
Číslo jednací: SEZ-1573/2018/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/36/5/2018 

Rada města dle Pravidel pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů: 

I. Vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu obnovy domů a bytů v roce 
2018. 

II. Stanovuje lhůtu podání žádosti o účasti na výběrovém řízení v termínu od 19.03.2018 
do 30.04.2018. 

III. Ukládá finančnímu výboru zajistit výběrové řízení a předložit radě města závěr 
výběrového řízení.  

Z: předseda finančního výboru 
T: 23.05.2018 

Usnesení č. R/37/5/2018 

Rada města Sezemice v návaznosti na usnesení č. R/78/10/2017 ze dne 31.05.2017: 

I. Bere na vědomí, že projekt s názvem Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS ve 
městě Sezemice, vedený pod registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002549 
byl ukončen a byla podána nová žádost o dotaci. Nový projekt s názvem Vytvoření 
nového a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice je veden pod novým 
registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005807.  

II. Bere na vědomí, že projekt CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005807 s názvem Vytvoření 
nového a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice byl schválen Řídicím orgánem 
IROP na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR a je možné začít projekt 
realizovat. Právní akt bude vydán do 2 měsíců. Dále bere na vědomí, že je možné začít 
realizovat veřejnou zakázku, aniž by bylo nutné čekat na kontrolu ze strany Centra pro 
regionální rozvoj, protože závěry tohoto ověření jsou nezávazné, a veškerá odpovědnost 
za realizaci veřejné zakázky je vždy na příjemci.  

III. Schvaluje vypsání zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení ve 
smyslu ustanovení § 26 a ve smyslu ustanovení § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávky ve smyslu § 14 
odst. 1 tohoto zákona – projekt „Vytvoření a modernizace stávajícího IS ve městě 
Sezemice“. 

IV. Schvaluje aktualizovanou výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci 
zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávky 
s názvem: „Vytvoření a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice“. 
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V. Schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky na realizaci veřejné zakázky 
na dodávky s názvem: „Vytvoření a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice“: 

1. Digital Solutions, s.r.o., 17. listopadu 203, Pardubice, IČ: 25998706, DIČ: 
CZ25998706. 

2. STAPRO s.r.o., Pernštýnské nám. 51, Pardubice, IČ 13583531, DIČ CZ699004728 
3. eBRÁNA s.r.o., Staňkova 1322, Pardubice, IČ: 25984764, DIČ: CZ25984764 
4. VOATT s.r.o., Hradčanská 403, Pardubice, IČ 01744615, DIČ CZ01744615 
5. Develox s.r.o., Mezi Mosty 1793, Pardubice IČ: 28827015, DIČ: CZ28827015 
6. MobileSoft s.r.o., Českoskalická 650, Červený Kostelec, IČ: 02573857, DIČ: 

CZ02573857 
7. Tvář Webu s.r.o., Jiráskova 29, Pardubice, IČ: 275 25 775, DIČ: CZ 27525775  

Usnesení č. R/38/5/2018 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí oznámení Základní školy Sezemice o přerušení činnosti školní družiny 
v době jarních prázdnin od 12.03.2018 – 16.03.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


