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Výpis usnesení rady města  

z mimořádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 12.07.2016 

Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  

Usnesení č. R/108/15/2016 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje smlouvu o spolupráci č. AD_20160311, která bude uzavřena se společností 
STELMA, spol. s r.o. Smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

Usnesení č. R/109/15/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Rozhoduje, že akce „Altán pro pasivní odpočinek“ je zakázkou malého rozsahu a že při 
výběru dodavatele se bude postupovat dle směrnice 1/2013 o způsobu zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu v městě Sezemice v platném a úplném znění. 

II. Rozhoduje o postupu při výběru dodavatele – budou přímo osloveni tři dodavatele 
k předložení nabídky na realizaci zakázky „Altán pro pasivní odpočinek“. Zadavatel 
nebude zveřejňovat výzvu jiným vhodným způsobem. 

III. Schvaluje: 

1. Firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky na realizaci zakázky „Altán pro 
pasivní odpočinek“: 
a) IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČ: 25298968, 
b) Emil Doležal, Teskon sd., Palackého 216, Sezemice, IČ: 66815983, 
c) Vlastislav Jehlička - tesařství, Bylany 82, 538 01 Bylany, IČ: 72891921. 

2. Smlouvu o dílo. 
3. Výzvu k podání nabídek. 

IV. Jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení Vlastimil Plecháček, Petr 
Řezníček, Jiří Košťál, náhradník: Monika Liduchová 

V. Ukládá:  

1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Altán pro pasivní odpočinek“. 
T: 27.07.2016 
Z: hodnotící komise 

2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města. 
T: 27.07.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 
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3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na 
realizaci akce „Altán pro pasivní odpočinek“. 

T: 27.07.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/110/15/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Rozhoduje, že akce „Sezemice, č. p. 92, statické zajištění II. etapa“ je zakázkou malého 
rozsahu a že při výběru dodavatele se bude postupovat dle směrnice č. 1/2013 o 
způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městě Sezemice v platném a 
úplném znění. 

II. Rozhoduje postupu při výběru dodavatele – budou přímo osloveni tři dodavatele 
k předložení nabídky na realizaci zakázky „Sezemice, č. p. 92, statické zajištění II. 
etapa“. Zadavatel nebude zveřejňovat výzvu jiným vhodným způsobem. 

III. Schvaluje: 

1. Firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky na realizaci zakázky „Sezemice, č. 
p. 92, statické zajištění II. etapa“: 
a) Viktor Lutera, Ke Křížku 760, 533 04 Sezemice, IČO: 104 97 129, 
b) Hartman v.o.s., Třebízského 177, 53304 Sezemice, IČO: 274 74 488, 
c) Družstvo PRYMIČ a SYN, Husovo nám. 58, 533 04 Sezemice, IČO: 275 25 023. 

2. Smlouvu o dílo. 
3. Výzvu k podání nabídek. 

IV. Jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení Vlastimil Plecháček, Petr 
Řezníček, Jiří Košťál,  náhradnice: Monika Liduchová,  

V. Ukládá:  

1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Sezemice, č. p. 92, statické zajištění II. 
etapa“. 

T: 27.07.2016 
Z: hodnotící komise 

2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města. 
T: 27.07.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na 
realizaci akce „Sezemice, č. p. 92, statické zajištění II. etapa“. 

T: 27.07.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/111/15/2016 

Rada města Sezemice: 
I. Bere na vědomí výsledek výběrového řízení dle zadání zakázky malého rozsahu na akci 

„ZŠ Sezemice rekonstrukce kotelny a úprava topného systému“. 

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 EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 
Pardubice, IČO: 13582275, podané ve veřejné zakázce „ZŠ Sezemice rekonstrukce 
kotelny a úprava topného systému“. 
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2. O dalším pořadí uchazečů: 
2. místo PLYNTOP JM s.r.o., Zaječice 194, 538 35 Zaječice, IČO: 28827058 
3. místo ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531, 500 03 Hradec Králové, IČO: 63218691 

3. Uzavřít na akci „ZŠ Sezemice rekonstrukce kotelny a úprava topného systému“ 
smlouvu o dílo se společností EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, 
IČO: 13582275, za cenu uvedenou v nabídce - cena díla 2.526.300 Kč bez DPH. 

III. Schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na akci „ZŠ 
Sezemice rekonstrukce kotelny a úprava topného systému“. 

IV. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo na akci „ZŠ Sezemice rekonstrukce 
kotelny a úprava topného systému“ se společností EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 
530 02 Pardubice, IČO: 13582275. 

V. Ukládá:  

1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky. 
T: 15.07.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. Zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci „ZŠ Sezemice rekonstrukce kotelny a úprava 
topného systému“ s vybraným uchazečem. 

T: 19.07.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


