Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města
z mimořádné schůze Rady města Sezemice
Den konání jednání:
Místo jednání:

27.07.2016
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost

Usnesení č. R/112/16/2016
Rada města projednala průběžnou kontrolní zprávu o plnění usnesení rady města a tuto:
I. Schvaluje a dále:
Ponechává v evidenci:
Vyřazuje z evidence:
R/180/16/2011,R/115/15/2012, R/137/15/2013,
R/41/8/2015, R/83/14/2015, R/121/19/2015,
R/3/1/2016, R/4/1/2016, R/27/4/2016,
R/28/4/2016, R/34/5/2016, R/35/5/2016,
R/50/7/2016, R/51/7/2016, R/56/7/2016,
R/59/8/2016, R/88/11/2016, R/93/12/2016,
R/98/14/2016.

R/33/6/2015,R/34/6/2015,R/122/19/2015,
R/128/20/2015, R/148/22/2015, R/31/5/2016,
R/32/5/2016, R/39/6/2016, R/40/6/2016,
R/41/6/2016, R/42/6/2016, R/43/6/2016,
R/44/6/2016, R/45/6/2016, R/46/6/2016,
R/47/6/2016, R/48/6/2016, R/52/7/2016,
R/53/7/2016, R/54/7/2016, R/58/8/2016,
R/61/8/2016, R/64/8/2016, R/70/9/2016,
R/71/9/2016, R/72/9/2016, R/73/9/2016,
R/74/9/2016, R/78/10/2016, R/81/10/2016,
R/85/11/2016, R/86/11/2016, R/87/11/2016,
R/90/12/2016, R/91/12/2016, R/92/12/2016,
R/95/12/2016, R/96/13/2016, R/100/14/2016,
R/101/14/2016, R/103/14/2016.
II. Schvaluje změny termínů plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy.
Usnesení č. R/113/16/2016
Rada města Sezemice dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
projednala předloženou zprávu a:
I.

Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30.06.2016.

II. Ukládá vedoucí FO předložit vyúčtování hospodaření města k 30.06.2016 zastupitelstvu
města.
T: 06.09.2016
Usnesení č. R/114/16/2016
Rada města Sezemice projednala předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů:
Schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 – č. 4 uvedenou v rozpočtovém opatření dle rozpisu
rozpočtu č. 1/2015.

Usnesení č. R/115/16/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci žádosti o pronájem nemovitých věcí v k. ú.
Kladina žadatele Spolku Nová Kladina, IČ 04337981, který zastupuje Ing. Daniel Rubeš,
předseda spolku.

II. Souhlasí s výpůjčkou pozemků p. č. 43/5, 38/1, 14/1, 14/2, 14/4, st. p. č. 34 a části st. p.
č. 10/1 vše v k. ú. Kladina, včetně nebytových prostor o velikosti 95,1 m2 (místnost a sklad
o výměře 49,1 m2 a místnost a sklad o výměře 46 m2) na těchto stavebních pozemcích.
III. Ukládá:
1. Zveřejnit záměr města dát do výpůjčky pozemky p. č. 43/5, 38/1, 14/1, 14/2, 14/4, st.
p. č. 34 a část st. p. č. 10/1 vše v k. ú. Kladina, včetně nebytových prostor o velikosti
95,1 m2 (místnost a sklad o výměře 49,1m2 a místnost a sklad o výměře 46 m2) na
stavebních pozemcích na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
2. Předložit zprávu týkající se výpůjčky pozemků p. č. 43/5, 38/1, 14/1, 14/2, 14/4, st. p.
č. 34 a části st. p. č. 10/1 vše v k. ú. Kladina, včetně nebytových prostor o velikosti 95,1
m2 (místnost a sklad o výměře 49,1m2 a místnost a sklad o výměře 46 m2) na
stavebních pozemcích radě města, a to včetně návrhu podmínek užívání.
T: 30.09.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/116/16/2016
Rada města Sezemice:
I.

Konstatuje, že záměr města pronajmout část pozemku p. č. 815/88 a část pozemku p. č.
815/69 o celkové výměře 396 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou na dobu neurčitou za roční
nájemné 400 Kč byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

II. Rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu, kde předmětem smlouvy bude pronájem části
pozemku p. č. 815/88 a části pozemku p. č. 815/69 o celkové výměře 396 m2 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice paní Růženě Muchové, bytem Dolní
Ředice 148, PSČ 533 75 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 400 Kč/rok, k využití na
zahrádku.
III. Ukládá vypracovat návrh nájemní smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení a tuto smlouvu
uzavřít.
T: 31.08.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/117/16/2016
Rada města Sezemice:
Rada města Sezemice:
I.

Souhlasí:
1. Se stavbou „Sezemice, Luční p. č. 1507/8,15 – Dvorský – kNN“. Předpokládaný rozsah
dotčení pozemku p. č. 1507/11 v k. ú. Sezemice nad Loučnou činí 8 bm.

Stránka 2 z 9

2. S uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IV-12-2014836VB/01, „Sezemice, Luční
p. č. 1507/8,15 – Dvorský – kNN“ přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č.
1507/11 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za těchto podmínek:
a) Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 2.400 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 části pozemku p. č.
1507/11 v k. ú. Sezemice nad Loučnou pro zřízení umístění a provozování 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 pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č. 1507/11 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ Distribuce, a.
s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 2.400 Kč bez DPH.
IV. Ukládá:
1. Do doby vybudování stavby „Sezemice, Luční p. č. 1507/8,15 – Dvorský – kNN“, uzavřít
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 15.08.2016
Z: vedoucí OSMŽP
2. po vybudování stavby „Sezemice, Luční p. č. 1507/8,15 – Dvorský – kNN“ uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení.
T: 31.12.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/118/16/2016
Rada města Sezemice:
I.

Konstatuje, že záměr města pronajmout pozemek p. č. 387/10 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné 1.000 Kč byl
zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů.

II. Rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu, kde předmětem smlouvy bude pronájem pozemku
p. č. 387/10 o výměře 113 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, který je zapsán na LV č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice paní
JM a panu FL na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 1.000
Kč/rok, k využití jako travnatou plochu. V případě zájmu o oplocení pozemku bude
oplocení dočasné (demontovatelné), stavebníkem bude město Sezemice a stavba bude
provedena na náklady nájemce.
III. Ukládá vypracovat návrh nájemní smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení a tuto smlouvu
uzavřít.
T: 31.08.2016
Z: vedoucí OSMŽP
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Usnesení č. R/119/16/2016
Rada města Sezemice:
I.

Konstatuje, že záměr města prodat část pozemku p. č. 1507/12 o výměře 65 m2 zahrada,
část pozemku p. č. 1507/13 o výměře 15 m2 zahrada, pozemek nově označený jako p. č.
1507/18 o výměře 36 m2 zahrada vše dle geometrického plánu č. 1383-53/2016 a pozemek
p. č. 1515/7 o výměře 122 m2 zahrada nacházející se v katastrálním území Sezemice nad
Loučnou, které jsou zapsány na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem
– pozemku č. 1515/7, části pozemku p. č. 1507/13 o výměře 15 m2 vše v k. ú. Sezemice
nad Loučnou a části pozemku p. č. 1507/12 o výměře 65 m2 z vlastnictví města.
III. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – části pozemku p. č.
1507/12 o výměře 65 m2, části pozemku p. č. 1507/13 o výměře 15 m2 a pozemku p. č.
1515/7 o výměře 122 m2 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města.
T: 13.09.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/120/16/2016
Rada města Sezemice:
I.

Doporučuje zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č.
3002991644, jejímž předmětem je pozemek p. č. 1595/4 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z
vlastnictví města do majetku České republiky – Státního pozemkového úřadu, se sídlem
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 0131277.

II. Ukládá:
1. Zveřejnit záměr města bezúplatně převést pozemek p. č. 1595/4 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou z vlastnictví města do majetku České republiky – Státního pozemkového
úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 0131277.
2. Předložit zprávu týkající se bezúplatného převodu pozemku p. č. 1595/4 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města do majetku České republiky – Státního
pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 0131277
zastupitelstvu města.
T: 13.09.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/121/16/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí výsledek výběrového řízení dle zadání zakázky malého rozsahu na akci
„Altán pro pasivní odpočinek“.

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 Emil Doležal, Teskon sd., Palackého 216, Sezemice,
IČ: 66815983, podané ve veřejné zakázce „Altán pro pasivní odpočinek“.
2. O dalším pořadí uchazečů:
2. místo - Vlastislav Jehlička - tesařství, Bylany 82, 538 01 Bylany, IČ 72891921,
3. místo - IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČ 25298968.
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3. Uzavřít na akci „Altán pro pasivní odpočinek“ smlouvu o dílo se společností Emil
Doležal, Teskon sd., Palackého 216, Sezemice, IČ 66815983, za cenu uvedenou
v nabídce - cena díla 122.525 Kč bez DPH.
III. Schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na akci „Altán pro
pasivní odpočinek“.
IV. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo na akci „Altán pro pasivní odpočinek“
se společností Emil Doležal, Teskon sd., Palackého 216, Sezemice, IČ 66815983.
V. Ukládá:
1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvýhodnější nabídky.
T: 01.08.2016
Z: vedoucí OSMŽP
2. Zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci „Altán pro pasivní odpočinek“ s vybraným
uchazečem.
T: 01.08.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/122/16/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí výsledek výběrového řízení dle zadání zakázky malého rozsahu na akci
„Sezemice, čp. 92, statické zajištění II. etapa“.

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 Hartman v.o.s., Třebízského 177, 53304 Sezemice,
IČO: 274 74 488, podané ve veřejné zakázce „Sezemice, čp. 92, statické zajištění
II. etapa“.
2. Uzavřít na akci „Sezemice, čp. 92, statické zajištění II. etapa“ smlouvu o dílo s firmou
Hartman v.o.s., Třebízského 177, 53304 Sezemice, IČ 27474488, za cenu uvedenou
v nabídce - cena díla 249.619,87 Kč bez DPH.
III. Schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na akci „Sezemice,
čp. 92, statické zajištění II. etapa“.
IV. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo na akci „Sezemice, čp. 92, statické
zajištění II. etapa“ s firmou Hartman v.o.s., Třebízského 177, 53304 Sezemice,
IČ 27474488.
V. Ukládá:
1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky.
T: 01.08.2016
Z: vedoucí OSMŽP
2. Zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci „Sezemice, čp. 92, statické zajištění II. etapa“ s
vybraným uchazečem.
T: 01.08.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/123/16/2016
Rada města Sezemice:
I.

Rozhoduje, že akce „Ulice Počápelská – rekonstrukce místní komunikace“ 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.
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II. Rozhoduje o postupu při výběru dodavatele – budou přímo osloveni tři dodavatelé
k předložení nabídky na realizaci zakázky „Ulice Počápelská – rekonstrukce místní
komunikace“. Zadavatel nebude zveřejňovat výzvu jiným vhodným způsobem.
III. Schvaluje:
1. Firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky na realizaci zakázky „Ulice
Počápelská – rekonstrukce místní komunikace“:
a) Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Honkova 272, 500 02 Hradec Králové, IČ 25918681.
b) MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., Čepí 104, 533 32 Čepí,
IČ 29148871.
c) MIROS Majetková, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČ 27523934.
2. Smlouvu o dílo.
3. Výzvu k podání nabídek.
IV. Jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení Ing. Vlastimil Plecháček,
Jiří Košťál, Marie Schillerová, náhradník: Ing. Monika Liduchová.
V. Ukládá:
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Ulice Počápelská – rekonstrukce místní
komunikace“.
T: 24.08.2016
Z: hodnotící komise
2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města.
T: 24.08.2016
Z: vedoucí OSMŽP
3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci
akce „Ulice Počápelská – rekonstrukce místní komunikace“.
T: 24.08.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/124/16/2016
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci rekonstrukce komunikace Počaply – Počaply.
II. Schvaluje přijetí dotace od Pardubického kraje v rámci programu Podpora budování
infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji ve výši 700.000 Kč.
III. Rozhoduje, že akce „Zklidněná komunikace Počaply - Počaply“ 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.
IV. Rozhoduje o postupu při výběru dodavatele – budou přímo osloveni tři dodavatelé
k předložení nabídky na realizaci zakázky „Zklidněná komunikace Počaply - Počaply“.
Zadavatel nebude zveřejňovat výzvu jiným vhodným způsobem.
V. Schvaluje:
1. Firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky na realizaci zakázky „Zklidněná
komunikace Počaply - Počaply“:
a) ATM CZ a.s., U Měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7, IČ 28488300.
b) HOLD, s.r.o., Orel 35, 538 21 Slatiňany, IČ 45538425.
c) BAUSET CZ, a. s, Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČ 63217139.
2. Smlouvu o dílo.
3. Výzvu k podání nabídek.
VI. Jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení Ing. Vlastimil Plecháček,
Marie Schillerová, Jiří Košťál, náhradník: Ing. Monika Liduchová.
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VII. Ukládá:
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Zklidněná komunikace Počaply - Počaply“.
T: 24.08.2016
Z: hodnotící komise
2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města.
T: 24.08.2016
Z: vedoucí OSMŽP
3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci
akce „Zklidněná komunikace Počaply - Počaply“.
T: 24.08.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/125/16/2016
Rada města Sezemice:
I.
II.

III.

IV.

V.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci vybudování chodníku podél silnice III/29810
v Sezemicích, části Lukovna.
Schvaluje přijetí dotace od SFDI v rámci programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti
dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro
rok 2016 dotaci ve výši 3.425.000 Kč.
Rozhoduje, že akce „Chodník podél silnice III/29810, obec Lukovna“ 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.
Rozhoduje o postupu při výběru dodavatele – budou přímo osloveni tři dodavatelé
k předložení nabídky na realizaci zakázky „Chodník podél silnice III/29810, obec
Lukovna“. Zadavatel nebude zveřejňovat výzvu jiným vhodným způsobem.
Schvaluje:

1. Firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky na realizaci zakázky „Chodník podél
silnice III/29810, obec Lukovna“:
a) MIROS Majetková, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČ 27523934.
b) Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice,
IČ 25253361.
c) H + N stavitelství v.o.s., Dašická ul. 1796, 530 03 Pardubice, IČ 44444109.
d) Merit Bau CZ a.s., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany, IČ 27259544.
e) S O V I S s.r.o., Pardubická 852, 500 04 Hradec Králové, IČ 25253697.
2. Smlouvu o dílo.
3. Výzvu k podání nabídek.
VI. Jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení Vlastimil Plecháček, Jiří
Košťál, Marie Schillerová, náhradník: Ing. Monika Liduchová.
VII. Ukládá:
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Chodník podél silnice III/29810, obec
Lukovna“.
T: 24.08.2016
Z: hodnotící komise
2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města.
T: 24.08.2016
Z: vedoucí OSMŽP
3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci
akce „Chodník podél silnice III/29810, obec Lukovna“.
T: 24.08.2016
Z: vedoucí OSMŽP
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Usnesení č. R/126/16/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci údržby tří pomníků na území města Sezemice.

II. Schvaluje přijetí dotace od MZe v rámci programu 16. Udržování a obnova kulturního
dědictví venkova, podprogramu 16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny dotaci ve výši 245.000 Kč.
III. Rozhoduje, že akce „Restaurátorská obnova tří objektů“ 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.
IV. Rozhoduje o postupu při výběru dodavatele – budou přímo osloveni tři dodavatelé
k předložení nabídky na realizaci zakázky „Restaurátorská obnova tří objektů“. Zadavatel
nebude zveřejňovat výzvu jiným vhodným způsobem.
V. Schvaluje:
1. Firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky na realizaci zakázky „Restaurátorská
obnova tří objektů“:
a) BcA. Zdeněk Šmahel, DiS. – restaurátor, Vaňkova 1336, Chrudim IV, IČ 65704771.
b) Marek Beťák – restaurování sochařských uměleckých děl, Němčice 7, Němčice, IČ
72295724.
c) BcA. Jaroslav Vrbata, Generála Svobody 622, Pardubice, IČ 701 65 181.
2. Smlouvu o dílo.
3. Výzvu k podání nabídek.
VI. Jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení Vlastimil Plecháček, Marie
Schillerová, Jiří Košťál, náhradník: Ing. Monika Liduchová.
VII. Ukládá:
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Restaurátorská obnova tří objektů“.
T: 24.8.2016
Z: hodnotící komise
2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města.
T: 24.8.2016
Z: vedoucí OSMŽP
3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci
akce „Restaurátorská obnova tří objektů“.
T: 24.8.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/127/16/2016
Rada města Sezemice:
Schvaluje přijetí daru pro Základní školu Sezemice od Regionální rady regionu soudržnosti,
která daruje Základní škole Sezemice, okres Pardubice, movitý majetek – kopírovací stroj
Develop Ineo +250.
Usnesení č. R/128/16/2016
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí žádost Základní školy Sezemice, okr. Pardubice, o souhlas s pořízením
investice ve výši 255 tis. Kč – dodávka workoutové sestavy.
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II. Ukládá řediteli Základní školy Sezemice, okr. Pardubice, poptat minimálně 3 firmy
k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu – dodávku workoutové sestavy.

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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