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Rada města Sezemice 

 
 
 

 

Výpis usnesení rady města  

z mimořádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 24.08.2016 

Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  

Usnesení č. R/129/17/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí doručenou žádost paní M. S. o ukončení nájmu k bytu č. 103, v DPS, 
Havlíčkova ul., č. p. 700, Sezemice dohodou ke dni 31.08.2016.  

II. Souhlasí s ukončením nájmu v bytě č. 103, v DPS, který na základě nájemní smlouvy ze 
dne 31.10.2013 užívá paní M. S., dohodou ke dni 31.08.2016.   

III. Ukládá odboru uzavřít dohodu o ukončení nájmu dle bodu II. tohoto usnesení. 
T: 31.08.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/130/17/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí aktuální situaci ve věci převodů 140 b. j. Sezemice.  

II. Ukládá:  

1. Předložit zprávu včetně přehledů týkající se převodů 140 bytových jednotek 
zastupitelstvu města. 

2. Předložit znalecké posudky 12 bytových jednotek zastupitelstvu města pro určení 
kupních cen bytů a následného prodeje. 

3. Odboru správy majetku a ŽP zaslat nájemcům, kteří nepodepsali doposud dohodu o 
narovnání opakovanou výzvu k podpisu dohody o narovnání s upozorněním na 
změnu podmínek placení daně z nabytí nemovitých věcí, s možností podpisu dohody 
o narovnání nejdéle do 09.09.2016. 

T: 13.09.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/131/17/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem 
– pozemku p. č. 22/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města. 
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II. Ukládá:  

1. Zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 22/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou. 
2. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – pozemku p. č. 22/2 v k. ú. 

Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města. 
T: 13.09.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/132/17/2016 

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

akci „Ulice Počápelská – rekonstrukce místní komunikace“. 

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 MIROS Majetková, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré 
Hradiště, IČ 27523934, podané ve veřejné zakázce „Ulice Počápelská – rekonstrukce 
místní komunikace“. 

2. O dalším pořadí uchazečů: 
2. Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Honkova 272, 500 02 Hradec Králové, IČ 25918681 
3. MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., Čepí 104, 533 32 Čepí, 

IČ 29148871 

3. Uzavřít na akci „Ulice Počápelská – rekonstrukce místní komunikace“ smlouvu o dílo 
se společností MIROS Majetková, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČ 
27523934, za cenu uvedenou v nabídce - cena díla 2 434 846,08 Kč bez DPH. 

III. Schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na akci „Ulice 
Počápelská – rekonstrukce místní komunikace“. 

IV. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo na akci „Ulice Počápelská – 
rekonstrukce místní komunikace“ se společností MIROS Majetková, a.s., Hradecká 545, 
533 52 Staré Hradiště, IČ 27523934. 

V. Ukládá:  

1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky. 
T: 01.09.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. Zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci „Ulice Počápelská – rekonstrukce místní 
komunikace“ s vybraným uchazečem. 

T: 01.09.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/133/17/2016 

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

akci „Chodník podél silnice III/29810, obec Lukovna“. 

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 MIROS Majetková, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré 
Hradiště, IČ 27523934, podané ve veřejné zakázce „Chodník podél silnice III/29810, 
obec Lukovna“. 

  



Stránka 3 z 5 

 

2. O dalším pořadí uchazečů: 
2. místo -  H + N stavitelství v.o.s., Dašická ul. 1796, 530 03 Pardubice, IČ 44444109 
3. místo - Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, 

IČ 25253361 
4. místo - Merit Bau CZ a.s., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany, 

IČ 27259544 
5. S O V I S s.r.o., Pardubická 852, 500 04 Hradec Králové, IČ 25253697 

3. Uzavřít na akci „Chodník podél silnice III/29810, obec Lukovna“ smlouvu o dílo se 
společností MIROS Majetková, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, 
IČ 27523934, za cenu uvedenou v nabídce - cena díla 3.494.831,93 Kč bez DPH. 

III. Schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na akci „Chodník 
podél silnice III/29810, obec Lukovna“. 

IV. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo na akci „Chodník podél silnice 
III/29810, obec Lukovna“ se společností MIROS Majetková, a.s., Hradecká 545, 533 52 
Staré Hradiště, IČ 27523934. 

V. Ukládá:  

1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky. 
T: 01.09.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. Zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci „Chodník podél silnice III/29810, obec 
Lukovna“ s vybraným uchazečem. 

T: 01.09.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/134/17/2016 

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

akci „Zklidněná komunikace Počaply - Počaply“. 

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 BAUSET CZ, a. s, Nemošická 1495, 530 02 
Pardubice, IČ 63217139, podané ve veřejné zakázce „Zklidněná komunikace Počaply 
- Počaply“. 

2. O dalším pořadí uchazečů: 
2. místo - HOLD, s.r.o., Orel 35, 538 21 Slatiňany, IČ 45538425 

1. Uzavřít na akci „Zklidněná komunikace Počaply - Počaply“ smlouvu o dílo se 
společností BAUSET CZ, a. s, Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČ 63217139, za 
cenu uvedenou v nabídce - cena díla 981 884 Kč bez DPH. 

III. Schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na akci „Zklidněná 
komunikace Počaply - Počaply“. 

IV. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo na akci „Zklidněná komunikace 
Počaply - Počaply“ se společností BAUSET CZ, a. s, Nemošická 1495, 530 02 
Pardubice, IČ 63217139. 

V. Ukládá:  

1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky. 
T: 01.09.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 
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2. Zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci „Zklidněná komunikace Počaply - Počaply“ s 
vybraným uchazečem. 

T: 01.09.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/135/17/2016 

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

akci „Restaurátorská obnova tří objektů“. 

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 BcA. Jaroslav Vrbata, Generála Svobody 622, 
Pardubice, IČ 701 65 181, podané ve veřejné zakázce „Restaurátorská obnova tří 
objektů“. 

2. Uzavřít na akci „Restaurátorská obnova tří objektů“ smlouvu o dílo se společností 
BcA. Jaroslav Vrbata, Generála Svobody 622, Pardubice, IČ 701 65 181, za cenu 
uvedenou v nabídce - cena díla 312 800 Kč bez DPH. 

III. Schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na akci 
„Restaurátorská obnova tří objektů“. 

IV. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo na akci „Restaurátorská obnova tří 
objektů“ se společností BcA. Jaroslav Vrbata, Generála Svobody 622, Pardubice, IČ 701 
65 181. 

V. Ukládá:  

1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky. 
T: 01.09.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. Zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci „Restaurátorská obnova tří objektů“ s 
vybraným uchazečem. 

T: 01.09.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/136/17/2016 

Rada města Sezemice:  

Bere na vědomí program zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 13.09.2016 
od 17:00 hodin.  

Usnesení č. R/137/17/2016 

Rada města Sezemice:  

Schvaluje podmínky výlepu plakátů pro předvolební kampaň před krajskými volbami a 
volbami do senátu: 

1. Výlep může být proveden na všech informačních tabulí. Výlep se bude evidovat. Plakáty 

mohou být umístěny i na sloupy veřejného osvětlení, ale musí být demontovatelné, 

nesmí poškodit smlouvy. Prezentace volebních stran v místním rozhlase se nepřipouští. 

2. K výlepu budou přijaty plakáty formátu A3, případně A4. 

3. Maximální výlepové období – do 07.10.2016, minimálně na 7 dní.  

4. Výlepový den – úterý, středa, pátek (příjem plakátů Po – Pá, v den výlepu nejpozději do 

11:00 hodin). Výlep v jiný den možný pouze po dohodě. 
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5. Město neručí za poškození vylepených plakátů nepříznivým počasím, vandaly, černým 

výlepem apod. Pokud nebudou předány plakáty navíc, nebudou opravy prováděny. 

Opravy jsou prováděny zdarma při výlepovém období delším než 7 dnů. 

6. Ceny budou účtovány dle platného ceníku. 

Usnesení č. R/138/17/2016 

Rada města Sezemice 

Rozhodla, že veškeré podklady, které budou předkládány k zveřejnění do Sezemických 
novin a budou obsahovat znak města, bude graficky zpracovávat tiskárna, případně odborná 
firma, a to po dohodě s redakční radou.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


