Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

14.06.2017
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost
SEZ-3624/2017/TAJ/Rá

Usnesení č. R/80/11/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek.
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 WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice,
IČO: 0268 631, podané ve veřejné zakázce „Hasičská zbrojnice“.
2. O dalším pořadí uchazečů:
2. místo: Hartman v.o.s., Třebízského 177, 533 04 Sezemice, IČO: 27474488.
3. Snížit z důvodu nepotřebnosti rozsah prací na akci „Hasičská zbrojnice“ o práce,
týkající se odizolování základů, použití ochranných sítí na lešení a nové střechy.
III. Ukládá vedoucímu OSMŽP jednat se společností WN service s.r.o., Labská 725, 533 04
Sezemice, IČ 02687631 o snížení ceny, vzhledem ke sníženému rozsahu prací.
IV. Rozhoduje v případě, že bude dohodnuta výsledná cena do 2 400 000,- Kč včetně DPH,
uzavřít na akci „Hasičská zbrojnice“ smlouvu o dílo se společností WN service s.r.o.,
Labská 725, 533 04 Sezemice, IČ 02687631, za sjednanou cenu a tuto smlouvu
schvaluje.
V. Pověřuje v případě splnění bodu IV. starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci
„Hasičská zbrojnice“ se společností WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice,
IČO: 026 87 631
VI. Ukládá:
1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky.
T: 19.06.2017
Z: vedoucí OSMŽP
2. Zajistit v případě splnění bodu IV uzavření smlouvy o dílo na akci „Hasičská zbrojnice“
s vybraným uchazečem.
T: 23.06.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/81/11/2017
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek.
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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 ERMO spol. S r.o., Na Ttřezině 694/1, Hradec
Králové, IČ 15062201, podané ve veřejné zakázce „Modernizace svítidel veřejného
osvětlení ve městě Sezemice“.
2. O dalším pořadí uchazečů:
2. pořadí - Michal Vebr, Čelakovského 102, Česká Třebová, IČ 86695568.
3. pořadí - Radek Machatý, Čechovo nábřeží 516, Pardubice, IČ 64818497.
3. Uzavřít na akci „Modernizace svítidel veřejného osvětlení ve městě Sezemice“
smlouvu o dílo se společností ERMO spol. s r.o., Na Ttřezině 694/1, Hradec Králové,
IČ 15062201 za cenu díla ve výši 1.238.339 Kč bez DPH a tuto smlouvu schvaluje.
III. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci „Modernizace svítidel
veřejného osvětlení ve městě Sezemice“ se společností ERMO spol. s r.o., Na Ttřezině
694/1, Hradec Králové, IČ 15062201.
IV. Ukládá:
1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky.
T: 19.06.2017
Z: vedoucí OSMŽP
2. Zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci „Modernizace svítidel veřejného osvětlení ve
městě Sezemice“ s vybraným uchazečem.
T: 19.06.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/82/11/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu o realizaci opravy účelové komunikace ve Veské v
lokalitě Kout.
II. Bere na vědomí odstoupení společností Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ 00085031, od záměru uzavřít smlouvu o dílo na
opravu účelové komunikace ve Veské v lokalitě Kout (schváleno usnesením rady města
č. R/70/10/2017 dne 31.05.2017).
III. Rozhoduje, že akce „Oprava účelové komunikace ve Veské v lokalitě Kout“ je zakázkou
malého rozsahu a že při výběru dodavatele se nebude postupovat dle zákona 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ani dle směrnice č.
1/2013 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městě Sezemice
(úplné znění evidované pod číslem 04/2016).
IV. Rozhoduje o realizaci akce společností Merit Bau CZ a.s. K Dolíčku 66, 530 02
Pardubice - Nové Jesenčany, IČ 27259544.
V. Schvaluje smlouvu o dílo na opravu účelové komunikace ve Veské v lokalitě Kout se
společností Merit Bau CZ a.s. K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany, IČ
27259544 za cenu 496.967 Kč bez DPH.
VI. Ukládá zajistit uzavření smlouvy o dílo na opravu účelové komunikace ve Veské v
lokalitě Kout se společností Merit Bau CZ a.s. K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové
Jesenčany, IČ 27259544.
T: 20.06.2017
Z: vedoucí OSMŽP
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Usnesení č. R/83/11/2017
Rada města Sezemice:
I. Rozhoduje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
v rámci realizace stavby „SEZEMICE, MÍSTNÍ ČÁST POČAPLY A POČÁPELSKÉ
CHALUPY – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“, návrh smlouvy v příloze, s vlastníky pozemků
viz tabulka, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Ukládá do doby vybudování stavby „SEZEMICE, MÍSTNÍ ČÁST POČAPLY A
POČÁPELSKÉ CHALUPY – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“ uzavřít Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 30.09.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/84/11/2017
Rada města Sezemice:
I. Rozhoduje uzavřít Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností, souvisejících
s realizací stavby: „I/36 Sezemice obchvat, doplnění projektu“ mezi městem Sezemice a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 144 05 Praha 4 – Nusle,
IČO 65993390, zastoupené na základě pověření Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem
Správy Pardubice, se sídlem Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
II. Ukládá uzavřít Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností, souvisejících
s realizací stavby: „I/36 Sezemice obchvat, doplnění projektu“ dle bodu I. tohoto
usnesení.
T: 31.07.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/85/11/2017
Rada města Sezemice:
I. Schvaluje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 1, Dražkov 20, Sezemice, která je
uzavřena s TZ, dobu určitou dvou let, za nájemné ve výši 30 Kč/m2 .
II. Ukládá odboru uzavřít dodatek k nájemní smlouvě ze dne 30.06.2016 dle bodu I. tohoto
usnesení.
T: 30. 06. 2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/86/11/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí žádost paní DB o pronájem nebytových prostor.
II. Souhlasí pronajmout nebytové prostory v č. p. 693, Mezi Mosty v Sezemicích, místnost
o velikosti 8,30 m2.
III. Ukládá odboru správy majetku a životního prostředí zveřejnit záměr města pronajmout
nebytové prostory v č. p. 693, Mezi Mosty v Sezemicích, místnost o velikosti 8,30 m2 za
účelem provozování služeb pedikúry, manikúry.
Z: vedoucí OSMŽP
T: 30.07.2017
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Usnesení č. R/87/11/2017
Rada města Sezemice podle §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Schvaluje ředitelce Mateřské školy Pohádka, Sezemice, paní Bc. Veronice Machaté
odměnu.
Usnesení č. R/88/11/2017
Rada města Sezemice:
Rozhoduje o změně textu v odst. I. usnesení č. R/42/2017 ze dne 22.03.2017 takto:
Konstatuje, že město Sezemice není a nehodlá být vlastníkem silniční vegetace stromové
skupiny a 2 ks stromů na pozemku p. č. 1831/1 a stromu na pozemku p. č. 1801/1, vše k. ú
Sezemice nad Loučnou, a v minulosti nebylo vydáno rozhodnutí soudu o vlastnictví nebo
povinnosti údržby silniční vegetace v průjezdním úseku v neprospěch města Sezemice a ani
nebyla v minulosti s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR uzavřena smlouva či prohlášení o
vlastnictví nebo údržbě silniční vegetace.

Martin Staněk
starosta města
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Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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