
Město Sezemice 

Rada města Sezemice 

 

 

 

Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 18.12.2017 
Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  
Číslo jednací: SEZ-7457/2017/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/175/22/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
a přípravné kroky k zajištění povinností vyplývajících z nařízení o ochraně osobních 
údajů.  

II. Ukládá starostovi předložit návrh pověřence v souladu s nařízením o ochraně osobních 
údajů.  

Termín: 28.02.2018 

Usnesení č. R/176/22/2017 

Rada města Sezemice dle § 14 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
projednala předloženou zprávu a: 
I. Schvaluje podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s § 14 zák. č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: 
1. Rozpis rozpočtu na rok 2018 dle přílohy, která je součástí usnesení. 
2. Závazné ukazatele na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci – Základní škola 

 Sezemice dle přílohy, která je součástí usnesení. 
3. Závazné ukazatele na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci – pro Mateřská škola 

Sezemice dle přílohy, která je součástí usnesení 
II. Dle § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

schvaluje   
1. Rozpočet Sociálního fondu Městského úřadu v Sezemicích na rok 2018 
2. Pravidla čerpání sociálního fondu pro zaměstnance města v roce 2018. Vypustí se 
článek 8 – příspěvek na dopravu do zaměstnání. 

Usnesení č. R/177/22/2017 

Rada města Sezemice: 
Schvaluje odpisový plán Mateřské školy Pohádka, Sezemice, na rok 2018 ve výši 
155.402 Kč 
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Usnesení č. R/178/22/2017 

Rada města Sezemice: 
Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Pohádka, Sezemice na období roku 
2018 - 2020 

Usnesení č. R/179/22/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí změnu termínu dokončení akce „Ke Křížku - oprava místní 
komunikace“. 

II. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/11/2017/OSMŽP se společností MIROS 
Majetková, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČO: 275 23 934 spočívající 
v posunu termínu dokončení do 30.04.2018. 

III. Pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
01/11/2017/OSMŽP se společností MIROS Majetková, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré 
Hradiště, IČO: 275 23 934. 

IV. Ukládá zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/11/2017/OSMŽP  
s posunutím termínu realizace do 30.04.2018. 

T: 31.12.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/180/22/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí změně termínu dokončení akce „Tyršovo náměstí - oprava místní 
komunikace“. 

II. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/10/2017/OSMŽP se společností MIROS 
Majetková, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČO: 275 23 934 spočívající 
v posunu termínu dokončení do 30.04.2018. 

III. Pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
01/10/2017/OSMŽP se společností MIROS Majetková, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré 
Hradiště, IČO: 275 23 934. 

IV. Ukládá zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/10/2017/OSMŽP  
s posunutím termínu realizace do 30.04.2018. 

T: 31.12.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/181/22/2017 

Rada města Sezemice: 
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu. 
II. Rozhoduje, že akce „Altány Sezemice“ je zakázkou malého rozsahu, kde se 

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

III. Schvaluje:  
1. Přijetí dotace od Ministerstva zemědělství v rámci programu 12966 - Údržba a obnova 

kulturních a venkovských prvků ve výši 104 643 Kč. 
2. Postup při výběru dodavatele - přímé oslovení uchazečů: 

IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČ: 25298968 
Emil Doležal, Teskon sd., Palackého 216, Sezemice, IČ: 66815983 
Vlastislav Jehlička - tesařství, Bylany 82, 538 01 Bylany, IČ: 72891921 

3. Smlouvu o dílo. 
4. Výzvu k podání nabídek s ukončením akce 30.06.2018. 
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IV. Jmenuje hodnotící komisi ve složení Vlastimil Plecháček, Petr Řezníček, Jiří Košťál.  
Náhradník: Ing. Monika Liduchová. 

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

T: 23. 02. 2018 
Z: hodnotící komise 

2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města. 
T: 23. 02. 2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

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

T: 23. 02. 2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/182/22/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí doručenou výpověď nájemní smlouvy aroslava Žáka o ukončení 
užívání nebytových prostor Husovo náměstí č. p. 92, Sezemice, ke dne 31.12.2017, v 
souladu s příslušnými ustanoveními nájemní smlouvy ze dne 18.06.1997.  

II. Schvaluje ukončení nájmu k nebytovým prostorám v č. p. 92 na Husově náměstí 
v Sezemicích, které užíval na základě nájemní smlouvy ze dne 18.06.1997 Jaroslav Žák, 
ke dni 31.12.2017 dohodou. 

III. Ukládá odboru zajistit ukončení nájemní smlouvy ze dne 18.06.1997 dle bodu II. tohoto 
usnesení. 

T: 31.12.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/183/22/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí doručenou žádost pana Ing. Petra Krejčí, ředitele Sociálních služeb 
města Pardubic, o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v č. p. 721, Tyršovo 
náměstí v Sezemicích ze dne 26.09.2012, a to dohodou ke dni 31.12.2017. 

II. Souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce ze dne 26.09.2012 dohodou ke dni 
31.12.2017. 

III. Schvaluje výkup zařízení od Sociálních služeb města Pardubic za celkovou kupní cenu 
20.550 Kč dle předloženého seznamu.  

IV. Ukládá odboru zajistit ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 26.09.2012 dle bodu II. 
tohoto usnesení a uzavření kupní smlouvy dle bodu III. 

T: 31.12.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/184/22/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost xxx o pronájem nebytových prostor v č. p. 92 na Husově 
náměstí v Sezemicích. 
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II. Ukládá projednat s xxx možnosti pronájmu nebytových prostor v Sezemicích.   
Z: starosta 
T: 31.01.2017 

Usnesení č. R/185/22/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Souhlasí:   
1. Se stavbou „Velké Koloděje p. č. 437/6 – Uhlíř - knn“. Předpokládaný rozsah dotčení 

pozemků p. č. 691/9 a p. č. 691/18 v k. ú. Velké Koloděje činí 6 bm. 
2. S uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 

provést stavbu, č. IV-12-2016773/ SOBS VB/01, „Velké Koloděje p. č. 437/6 – Uhlíř - 
knn“ přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 691/9 a p. č. 691/18 v k. ú. 
Velké Koloděje za těchto podmínek:  
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 1.800 Kč 

bez DPH, 
b) oprávněný předloží před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene 

geometrický plán, 
c) 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. 

II. Schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti umožňující využití částí pozemků p. č. 
p. č. 691/9 a p. č. 691/18 v k. ú. Velké Koloděje pro zřízení umístění, provozování, 
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy, přičemž povinným bude Město 
Sezemice a oprávněným bude společnost ČEZ Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně, 
Teplická 874/8, a to za podmínek uvedených v bodu I. tohoto usnesení. 

III. Rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, která zakládá 
právo umístění, zřízení, provozování, opravování, údržbu, úpravu, obnovu a výměnu 
součásti distribuční soustavy přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 691/9 a 
p. č. 691/18 v k. ú. Velké Koloděje, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 1.800 Kč bez DPH. 

IV. Ukládá:  
1. Do doby vybudování stavby „Velké Koloděje p. č. 437/6 – Uhlíř - knn“ uzavřít smlouvu 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu dle 
bodu I. tohoto usnesení. 

T: 15.01.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. Po vybudování stavby „Velké Koloděje p. č. 437/6 – Uhlíř - knn“ uzavřít smlouvu o 
zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení. 

T: 31.12.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/186/22/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost xxx o ukončení nájemní smlouvy ze dne 29.04.2011, dohodou 
ke dni 31.12.2017. 

II. Rozhoduje uzavřít dohodu s xxx o ukončení nájemní smlouvy ze dne 29.04.2011 
dohodou ke dni 31.12.2017, kterou bude ukončen nájem části pozemku p. č. 154/13, 
orná půda, o výměře 2.000 m2 v k. ú. Kladina. 
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III. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení. 
T: 15.01.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/187/22/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Schvaluje směrnici č. 3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
v předloženém znění. 

II. Vydává směrnici č. 3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Usnesení č. R/188/22/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Schvaluje smlouvu na poskytování pečovatelské služby občanům města Sezemice a 
úhradě za ní, která bude uzavřená mezi městem Sezemice a Sociálními službami města 
Pardubic, příspěvkovou organizací. Poskytnutá záloha v roce 2018 bude ve výši 
150.000 Kč. 

II. Schvaluje výkup zařízení od Sociálních služeb města Pardubic za celkovou cenu ve výši 
20.550 Kč.   

Usnesení č. R/189/22/2017 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí, že příspěvek města Sezemice svazku obcí Hradubická labská je pro rok 
2018 stanoven ve výši 15.000 Kč.  
 

 

 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


