
Město Sezemice 

Rada města Sezemice 

 

 

 

Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 18.07.2018 
Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice  
Číslo jednací: SEZ-4791/2018/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/90/13/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí zápis z  jednání sociální komise o přidělení bytu v DPS ze dne 
25.06.2018. 

II. Rozhoduje přidělit byt č. 122 v DPS, Havlíčkova 700, Sezemice žadatelce na dobu 
neurčitou s účinnosti od 01.08.2018, za nájemné ve výší 30 Kč/m2. 

III. Ukládá odboru zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní smlouvy dle 
bodu II. tohoto usnesení. 

T: 31.07.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/91/13/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti umožňující využití části pozemku p. č. 
815/29 v k. ú. Sezemice nad Loučnou na uložení plynárenského „ROZ, Sezemice, 
Plynovodní přípojka, číslo stavby 9900081763“, spočívající v právu zřídit a provozovat na 
služebném pozemku plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na pozemek v 
souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 
odstraňováním plynárenského zařízení. Rozsah omezení pozemků budoucím věcným 
břemenem je dán geometrickým plánem č. 1389-99/2016, přičemž povinným bude 
Město Sezemice a oprávněným bude společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, kterou zastupuje společnost GridServices, s.r.o., 
se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, a to za těchto podmínek: 
1. cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 1.000 Kč bez 

DPH 
2. veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene, tj.  vyhotovení smlouvy o 

zřízení věcného břemene, vypracování geometrického plánu a správní poplatek 
ke vkladu do katastru nemovitostí uhradí oprávněný, případně investor dle smlouvy č. 
9900081763/1/2018. 

  



č. j. SEZ-4791/2018/TAJ/Rá 

Výpis z usnesení rady města ze dne 18.07.2018 Stránka 2 z 8 
 

II. Rozhoduje uzavřít smlouvu č. 9900081763/1/2018 o zřízení věcného břemene - 
služebnosti, která zakládá právo zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku 
plynárenské zařízení a právo vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v 
souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 
odstraňováním plynárenského zařízení, a to přes pozemek ve vlastnictví města 
Sezemice p. č. 815/29 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, s oprávněnou právnickou osobou 
společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
kterou zastupuje společnost GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 
Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu 1.000 Kč bez DPH. 

III. Ukládá uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu II. tohoto usnesení. 

T: 31.07.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/92/13/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Schvaluje zřízení služebnosti (věcného břemene) spočívající v právu na vodu ze studny, 
která je umístěna na pozemku, označeném jako pozemková parcela č. 1877/5 v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou, který je předmětem prodeje z vlastnictví města do vlastnictví 
manželů Niny Kvapilové a Martina Kvapila, oba bytem Masarykova 254, 533 04 
Sezemice na základě usnesení zastupitelstva města č. Z/24/2/2018 ze dne 06.06.2018, 
přičemž oprávněným bude Město Sezemice a povinní NK a MK. Cena za zřízení 
služebnosti (věcného břemene) je stanovena dohodou ve výši 6.000 Kč. 

II. Rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti (věcného břemene), která bude 
součástí kupní smlouvy – viz usnesení zastupitelstva města č. Z/24/2/2018 ze dne 
06.06.2018., která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

III. Ukládá uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti (věcného břemene) dle bodu I. a II. tohoto 
usnesení. 

T: 31.08.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/93/13/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit směnu vlastnického práva k nemovitým 
věcem pozemkům ve vlastnictví města p. č. 815/66 – trvalý travní porost o výměře 
21.189 m2, p. č. 815/70 – zahrada o výměře 3.166 m2, p. č. 815/73 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 181 m2, p. č. 815/97 – ostatní plocha, manipulační plocha o 
výměře 2.308 m2, p. č. 797/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 183 m2, p. č. 
797/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 197 m2, p. č. 797/9 – trvalý travní 
porost o výměře 58 m2, p. č. 815/68 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 980 
m2, vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou za pozemky ve vlastnictví společnosti ALOHA, a. 
s., se sídlem Pardubice – část obce Polabiny, Odborářů 346, PSČ 530 09, zastoupené 
předsedou představenstva Milanem Hájkem, p. č. 988/1 o výměře 7.483 m2, p. č. 988/3 o 
výměře 2.875 m2, p. č. 2120/105 o výměře 69 m2, p. č. 2120/115 o výměře 1.324 m2 vše 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou, orná půda. 

II. Ukládá předložit zprávu týkající se směny pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
zastupitelstvu města. 
T: 05.09.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/94/13/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu vlastnického práva k nemovitým věcem 
k pozemkům ve vlastnictví města - pozemky p. č. 2120/67 o výměře 239 m2 a p. č. 
2120/65 o výměře 21 m2, oba v k. ú. Sezemice nad Loučnou, za pozemky ve vlastnictví 
České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, nově označené dle geometrického plánu 
č. 1437-1/2018 jako p. č. 1831/27 o výměře 239 m2, p. č. 1831/28 o výměře 53 m2, p. č. 
1831/29 o výměře 11 m2 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou. 

II. Ukládá:  
1. Zveřejnit záměr města směnit pozemky v k. ú. Sezemice nad Loučnou dle bodu I. 

tohoto usnesení.  
2. Předložit zprávu týkající se směny pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou 

zastupitelstvu města. 

T: 05.09.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/95/13/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým 
věcem pozemkům p. č. 480/3 a p. č. 480/4 v k. ú. Lukovna z vlastnictví města.  

II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – pozemků p. č. 480/3 a 
p. č. 480/4 v k. ú. Lukovna zastupitelstvu města. 

T: 05.09.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/96/13/2018  

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci užívání části pozemku p. č. 1889/3 v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou, žadatele společnosti  JIP východočeská a. s., se sídlem 
Hradišťská 407, 533 52 Pardubice, zastoupené panem Milanem Jezdinským, na základě 
plné moci ze dne 09.07.2018. 

II. Souhlasí s výpůjčkou části pozemku p. č. 1889/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o 
výměře 92 m2 na dobu určitou do 31.12.2028, za účelem vybudování celkem 9 
parkovacích míst pro zákazníky prodejny JIP v Sezemicích. Za podmínek, že veškeré 
náklady spojené s vybudováním parkovacích míst hradí společnost JIP východočeská 
a. s., se sídlem Hradišťská 407, Pardubice. 

III. Ukládá:  
1. Zveřejnit záměr města dát do výpůjčky část pozemku p. č. 1889/3 v k. ú. Sezemice 

nad Loučnou o výměře 92 m2 na dobu určitou do 31.12.2028. 
2. Předložit zprávu týkající se výpůjčky pozemku viz bod II. po zveřejnění záměru, radě 

města. 
T: 31.08.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/97/13/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci stavby chodníku v Dražkově. 
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II. Schvaluje:  
1. Postup při výběru dodavatele stavby chodníku v Dražkově: 

a) přímé oslovení uchazečů: 

- BAUSET CZ, a. s, Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČ 63217139 
- Agrostav Pardubice, akciová společnost, Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 

Pardubice, IČO: 46506063 
- MIROS Majetková, a. s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČO: 27523934 
- M – SILNICE, a. s., Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim, IČO: 42196868 
- KVIS Pardubice, a. s., Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČO: 46506934 

b) jako jediné kritérium určit cenu bez DPH. 
2. Smlouvu o dílo 
3. Výzvu k podání nabídek. 

III. Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje členy této komise - Ing. Vlastimil Plecháček, Ke 
Křížku 761, 533 04 Sezemice; Monika Liduchová, Kunětice 80, 533 04 Sezemice; Jiří 
Košťál, Husovo nám. 95, 533 04 Sezemice, náhradník: Martin Staněk, Jiráskova 309, 
533 04 Sezemice. 

IV. Ukládá:  
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Chodník Dražkov - I. část“. 

T: 14.08.2018  
Z: hodnotící komise 

2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města. 
T: 14.08.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na 
realizaci akce „Chodník Dražkov - I. část“. 

T: 22.08.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/98/13/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci stavby chodníku ve Veské. 

II. Schvaluje: 

1. Postup při výběru dodavatele stavby chodníku ve Veské: 
a) Přímé oslovení uchazečů: 

- Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361 
- Merit Bau CZ a. s., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany, IČ 27259544 
- M - STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice, IČO: 27557235 
- H + N stavitelství v.o.s., Dašická 1796, 530 03 Pardubice, IČO: 44444109 
- GRANO Skuteč spol. s r. o., Zvěřinova 1020, 539 73 Skuteč, IČO: 60913088 

b) Jako jediné kritérium určit cenu bez DPH. 
2. Smlouvu o dílo. 
3. Výzvu k podání nabídek. 

III. Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje členy této komise - Ing. Vlastimil Plecháček, 
Ke Křížku 761, Sezemice; Monika Liduchová, Kunětice 80, Sezemice; Jiří Košťál, 
Husovo nám. 95, Sezemice, náhradník: Martin Staněk, Jiráskova 309, Sezemice. 
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IV. Ukládá: 
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Chodník Veská - I. část“. 

T: 14.08.2018 
Z: hodnotící komise 

2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města. 
T: 14.08.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na 
realizaci akce „Chodník Veská - I. část“. 

T: 22.08.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/99/13/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci opravy kříže v Lukovně. 
II. Schvaluje, že akce „Sezemice Lukovna Kříž“ je zakázkou malého rozsahu, kde se 

nepostupuje podle zákona č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ale postupuje se 
dle směrnice č. 3/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městě 
Sezemice. 

III. Schvaluje: 
1. Přijetí dotace od Ministerstva zemědělství v rámci programu 129660 - Údržba a 

obnova kulturních a venkovských prvků ve výši 93.863 Kč. 
2. Postup při výběru dodavatele: 

a) Přímé oslovením pěti uchazečů: 
- BcA. Zdeněk Šmahel, DiS. – restaurátor, Vaňkova 1336, Chrudim IV, IČO: 65704771, 
- BcA. Jaroslav Vrbata, Generála Svobody 622, Pardubice, IČO: 70165181, 
- Branislav Letavaj, 1.mája 204/45 02401 Kysucké Nové Město, IČO: 43616003. 

b) Vymezit termín realizace na dobu od 01.02.2019 do 17.05.2019. 
c) Jako jediné výběrové kritérium určit cenu bez DPH. 

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

IV. Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje členy této komise - Vlastimil Plecháček, Ke Křížku 
761, Sezemice, Monika Liduchová, Kunětice 80, Sezemice, Jiří Košťál, Husovo nám. 95, 
Sezemice, Náhradník: Martin Staněk, Jiráskova 309, Sezemice. 

V. Ukládá:  
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Sezemice Lukovna Kříž“. 

T: 14.08.2018 
Z: hodnotící komise 

2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města. 
T: 14.08.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na 
realizaci akce „Sezemice Lukovna Kříž“. 

T: 22.08.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/100/13/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci opravy kříže v Kladině. 
II. Schvaluje, že akce „Sezemice Kladina Kříž“ je zakázkou malého rozsahu, kde se 

nepostupuje podle zákona č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ale postupuje se 
dle směrnice č. 3/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městě 
Sezemice. 

III. Schvaluje: 
1. Přijetí dotace od Ministerstva zemědělství v rámci programu 129660 - Údržba a 

obnova kulturních a venkovských prvků ve výši 137.252 Kč. 
2. Postup při výběru dodavatele:  

a) Přímé oslovením pěti uchazečů: 
- BcA. Zdeněk Šmahel, DiS. – restaurátor, Vaňkova 1336, Chrudim IV, IČO: 65704771 
- BcA. Jaroslav Vrbata, Generála Svobody 622, Pardubice, IČO: 70165181 
- Branislav Letavaj, 1.mája 204/45 02401 Kysucké Nové Město, IČO: 43616003 

b) Vymezit termín realizace na dobu od 01.02.2019 do 17.05.2019. 
c) Jako jediné výběrové kritérium určit cenu bez DPH. 

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

IV. Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje členy této komise - Vlastimil Plecháček, Ke Křížku 
761, 533 04 Sezemice, Monika Liduchová, Kunětice 80, Sezemice, Jiří Košťál, Husovo 
nám. 95, 533 04 Sezemice, Náhradník: Martin Staněk, Jiráskova 309, 533 04 Sezemice 

V. Ukládá:  
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Sezemice Kladina Kříž“. 

T: 14.08.2018 
Z: hodnotící komise 

2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města. 
T: 14.08.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na 
realizaci akce „Sezemice Kladina Kříž“. 

T: 22.08.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/101/13/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci akce „Obnova pietního místa věnovaného 
obětem I. světové války – čištění pomníku, obnova písma v obci Kladina“. 

II. Schvaluje, že akce „Obnova pietního místa věnovaného obětem I. světové války – 
čištění pomníku, obnova písma v obci Kladina“ je zakázkou malého rozsahu, kde se 
nepostupuje podle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ani dle směrnice 
č. 3/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městě Sezemice. 

III. Schvaluje:  

1. Přijetí dotace od Pardubického kraje z programu Obnova pietních míst věnovaných 
událostem a obětem I. světové války dotaci ve výši 24.700 Kč. 

2. Uzavření smlouvy o dílo s Jaroslavem Vrbatou, Generála Svobody 622, Pardubice, 
IČ 70165181 

3. Smlouvu o dílo. 



č. j. SEZ-4791/2018/TAJ/Rá 

Výpis z usnesení rady města ze dne 18.07.2018 Stránka 7 z 8 
 

IV. Ukládá uzavřít smlouvu o dílo na obnovu pietního místa věnovaného obětem I. světové 
války – čištění pomníku, obnova písma v obci Kladina s Jaroslavem Vrbatou, Generála 
Svobody 622, Pardubice, IČ 70165181za cenu 49.450 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. R/102/13/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci akce „Obnova pietního místa věnovaného 
obětem I. světové války – čištění pomníku, obnova písma v obci Dražkov“. 

II. Schvaluje, že akce „Obnova pietního místa věnovaného obětem I. světové války – 
čištění pomníku, obnova písma v obci Dražkov“ je zakázkou malého rozsahu, kde se 
nepostupuje podle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ani dle směrnice 
č. 3/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městě Sezemice. 

III. Schvaluje:  

1. Přijetí dotace od Pardubického kraje z programu Obnova pietních míst věnovaných 
událostem a obětem I. světové války dotaci ve výši 24.700 Kč. 

2. Uzavření smlouvy o dílo s Jaroslavem Vrbatou, Generála Svobody 622, Pardubice, 
IČ 70165181. 

3. Smlouvu o dílo. 
IV. Ukládá uzavřít smlouvu o dílo na obnovu pietního místa věnovaného obětem I. světové 

války – čištění pomníku, obnova písma v obci Dražkov s Jaroslavem Vrbatou, Generála 
Svobody 622, Pardubice, IČ 70165181 za cenu 49.450 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. R/103/13/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Projednala: 
1. Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 28.06.2018 pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu zadávanou v souladu se Směrnicí o způsobu zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu č. 3/2017, na zakázku „“Vzdělávání ve městě Sezemice“ 
v rámci projektu „Akční plánování a vzdělávání v Sezemicích, registrační číslo 
projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007334. 

2. Výsledek výzvy k podání nabídek – oznámení o výsledku hodnocení a výběru. 
II. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek 

hodnotící komise, kterou je nabídka uchazeče Creative Cooperation s.r.o., se sídlem 
Olešnice v Orlických horách 126, Olešnice v Orlických horách, IČ 24824712, 
s nabídkovou cenou 411.279 Kč včetně DPH.  

III. Schvaluje uzavřít s firmou Creative Cooperation s.r.o., se sídlem Olešnice v Orlických 
horách 126, Olešnice v Orlických horách, IČ 24824712, smlouvu o realizaci vzdělávací 
aktivity, cena díla 411.279 Kč.  

IV. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.04.2018 uzavřené s firmou VN 
KONZULT, s. r.o. Předmětem dodatku je změna termínu předání díla. 

V. Ukládá tajemnici zajistit: 
1. Odeslání firmě Creative Cooperation s.r.o., Olešnice rozhodnutí o přidělení zakázky a 

dalším účastníkům JAZYKY CZ s.r.o., AlphaBeta Consulting s.r.o. a EVERESTA, 
s.r.o. oznámení o výsledku hodnocení a výběru. 

2. Zajistit uzavření smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity dle bodu II. a III. 

Usnesení č. R/104/13/2018 

Rada města Sezemice v souladu s ustanovením § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  

Vydává Směrnici pro nakládání s osobními údaji a schvaluje ji v předloženém znění. 



č. j. SEZ-4791/2018/TAJ/Rá 

Výpis z usnesení rady města ze dne 18.07.2018 Stránka 8 z 8 
 

 

Usnesení č. R/105/13/2018 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o spolupráci při poskytování sociálních 
služeb se společností Lůžkové a sociální centrum pro seniory o. p. s. 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

  


