Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

31.05.2017
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost
SEZ-2980/2017/TAJ/Rá

Usnesení č. R/68/10/2017
Rada města projednala předloženou zprávu a:
Schvaluje odpisový plán Mateřské školy Pohádka, Sezemice, na rok 2017 ve výši
108.366 Kč.
Usnesení č. R/69/10/2017
Rada města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednala
předloženou zprávu a:
I. Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 31.03.2017.
II. Ukládá vedoucí FO předložit vyúčtování hospodaření města k 31.03.2017 zastupitelstvu
města.
T: 06.06.2017
Usnesení č. R/70/10/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu o realizaci oprav účelových komunikací před hřištěm
Spartaku Sezemice, před „drogerií“ a účelové komunikace ve Veské v lokalitě Kout.
II. Rozhoduje, že akce „Oprava účelové komunikace před hřištěm Spartaku Sezemice“,
„Oprava účelové komunikace před drogerií“ a „Oprava účelové komunikace ve Veské v
lokalitě Kout“ jsou zakázkami malého rozsahu a že při výběru dodavatele se nebude
postupovat dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ani dle směrnice 1/2013 o
způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městě Sezemice (úplné znění
evidované pod číslem 04/2016).
III. Rozhoduje o realizaci akcí společností Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO: 00085031
IV. Schvaluje:
1. Smlouvu o dílo na opravu účelové komunikace před hřištěm Spartaku Sezemice se
společností Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53
Pardubice, IČO: 00085031 za cenu 345.600 Kč bez DPH.
2. Smlouvu o dílo na opravu účelové komunikace před drogerií se společností Správa a
údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO: 00085031
za cenu 170.400 Kč bez DPH.
3. Smlouvu o dílo na opravu účelové komunikace ve Veské v lokalitě Kout se společností
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO:
00085031 za cenu 339.500 Kč bez DPH.
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V. Ukládá:
1. Zajistit uzavření smlouvy o dílo na opravu účelové komunikace před hřištěm Spartaku
Sezemice se společností Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98,
533 53 Pardubice, IČO: 00085031.
T: 09.06.2017
Z: vedoucí OSMŽP
2. Zajistit uzavření smlouvy o dílo na opravu účelové komunikace před drogerií se
společností Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53
Pardubice, IČO: 00085031.
T: 09.06.2017
Z: vedoucí OSMŽP
3. Zajistit uzavření smlouvy o dílo na opravu účelové komunikace ve Veské v lokalitě
Kout se společností Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533
53 Pardubice, IČO: 00085031.
T: 09.06.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/71/10/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu o realizaci opravy hasičské zbrojnice
II. Rozhoduje, že akce „Hasičská zbrojnice“ 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 (úplné znění evidované pod číslem
04/2016).
III. Rozhoduje o postupu při výběru dodavatele – budou přímo osloveni čtyři dodavatelé
k předložení nabídky na realizaci zakázky „Hasičská zbrojnice“. Zadavatel nebude
zveřejňovat výzvu jiným vhodným způsobem.
IV. Schvaluje:
1. Firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky na realizaci akce „Hasičská
zbrojnice“:
a) FastPlay s.r.o., Dašická 1796, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 285 51 028
b) WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice, IČO: 06 87 631
c) Hartman v.o.s., Třebízského 177, 533 04 Sezemice, IČO: 274 74 488
d) Agrostav Pardubice, akciová společnost, Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01
Pardubice, IČO: 465 06 063
2. Smlouvu o dílo.
3. Výzvu k podání nabídek.
V. Jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek.
VI. Ukládá:
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Hasičská zbrojnice“.
T: 14.06.2017
Z: hodnotící komise
2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města.
T: 14.06.2017
Z: vedoucí OSMŽP
3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na
realizaci akce „Hasičská zbrojnice“.
T: 14.06.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/72/10/2017
Rada města Sezemice:
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I. Bere na vědomí důvodovou zprávu
II. Schvaluje přijetí dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu EFEKT
2017 ve výši 725.433 Kč.
III. Rozhoduje, že akce „Modernizace svítidel veřejného osvětlení ve městě Sezemice“ 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
(úplné znění evidované pod číslem 04/2016).
IV. Rozhoduje o postupu při výběru dodavatele – budou přímo osloveni tři dodavatelé
k předložení nabídky na realizaci zakázky „Modernizace svítidel veřejného osvětlení ve
městě Sezemice“. Zadavatel nebude zveřejňovat výzvu jiným vhodným způsobem.
V. Schvaluje:
1. Firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky na realizaci zakázky „Modernizace
svítidel veřejného osvětlení ve městě Sezemice“:
a) ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, Hradec Králové, IČ 15062201.
b) Radek Machatý, Čechovo nábřeží 516, Pardubice, IČ 64818497.
c) Michal Vebr, Čelakovského 102, Česká Třebová, IČ 86695568.
2. Smlouvu o dílo.
3. Výzvu k podání nabídek.
VI. Jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek.
VII. Ukládá:
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Modernizace svítidel veřejného osvětlení
ve městě Sezemice“.
T: 14.06.2017
Z: hodnotící komise
2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města.
T: 14.06.2017
Z: vedoucí OSMŽP
3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na
realizaci akce „Modernizace svítidel veřejného osvětlení ve městě Sezemice“.
T: 14.06.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/73/10/2017
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 Emil Doležal, Teskon sd., Palackého 216, Sezemice,
IČO: 668 15 983, podané ve veřejné zakázce „Oprava střechy č. p. 92“.
2. O dalším pořadí uchazečů:
2. Vlastislav Jehlička - tesařství, Bylany 82, 538 01 Bylany, IČO: 728 91 921
3. IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČO: 252 98 968
3. Uzavřít na akci „Oprava střechy č. p. 92“ smlouvu o dílo se společností Emil Doležal,
Teskon sd., Palackého 216, Sezemice, IČO: 668 15 983, za cenu uvedenou
v nabídce - cena díla 698 374,20 Kč bez DPH
a tuto smlouvu schvaluje.
III. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci „Oprava střechy č. p. 92“ se
společností Emil Doležal, Teskon sd., Palackého 216, Sezemice, IČO: 668 15 983
IV. Ukládá
1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky.
T: 02.06.2017
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Z: vedoucí OSMŽP
2. Zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava střechy č. p. 92“ s vybraným
uchazečem.
T: 06.06.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/74/10/2017
Rada města Sezemice:
I. Ukládá na příští schůzi rady města předložit stávající pravidla pro přidělení bytů v DPS,
případně navrhnout změny těchto pravidel.
II. Ukládá do 30.06.2017 aktualizovat pořadník žádostí o přidělení bytu v DPS.
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/75/10/2017
Rada města Sezemice:
I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým
věcem:
1. Část pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská o výměře cca 88 m2 (sousedící s pozemkem
p. č. 458/53 v k. ú. Veská) z vlastnictví města.
2. Část pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská o výměře cca 60 m2 (sousedící s pozemky
p. č. 458/54 a p. č. 458/61 v k. ú. Veská) z vlastnictví města.
II. Ukládá:
1. Zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská výměře cca 88
m2 a část pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská výměře cca 60 m2.
2. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – části pozemku p. č. 458/11
v k. ú. Veská zastupitelstvu města.
T: 12.09.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/76/10/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí žádost ČSS, z.s., Sportovně střeleckého klubu Sezemice, o koupi
pozemku p. č. 290/23 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 4.976 m2 z vlastnictví
města.
II. Ukládá starostovi jednat s organizací ČSS, z.s., Sportovně střeleckým klubem Sezemice
o zamýšleném způsobu využití pozemku střeleckým klubem.
Usnesení č. R/7710/2017
Rada města Sezemice:
I. Rozhoduje uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. P/BVB/2017/024 mezi městem Sezemice, jako budoucím oprávněným
z věcného břemene a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se
sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha, jako stranou budoucí povinnou. Město
Sezemice je investorem stavby „SO 2 dešťová kanalizace“ v rámci stavby „Chodník
podél silnice I/36 Sezemice“, umístěné mimo jiné na pozemcích p. č. 1831/1, 1831/24,
1831/25 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, ve vlastnictví povinného z věcného břemene,
předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 121 bm. Jednorázová náhrada za
zřízení věcného břemene bude hrazena až po uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti, na základě geometrického plánu určujícího rozsah věcného
břemene. Náklady, spojené s uzavřením smluv, bude hradit město Sezemice.
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II. Ukládá do doby vybudování stavby „SO 2 dešťová kanalizace“ v rámci stavby „Chodník
podél silnice I/36 Sezemice“ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 30.06.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/78/10/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí dokument „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“,
identifikační číslo 117D03K000008 a podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na
projekt „Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice“, registrační
číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002549.
II. Schvaluje přijetí dotace ve výši 4.255.408,80 z Integrovaného regionálního operačního
programu od poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Vytvoření nového a
modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice“.
III. Bere na vědomí, že je mezi městem Sezemice a Mgr. Zdeňkem Tomášem, advokátem,
se sídlem třída Míru 92, 530 02 Pardubice, uzavřena příkazní smlouva, na základě které
Mgr. Zdeněk Tomáš jménem města Sezemice uskuteční výkon zadavatelských činností
při zadávání podlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby s názvem „Vytvoření a
modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice“. Tuto veřejnou zakázku bude zadávat
jako veřejný zadavatel formou zjednodušeného podlimitního řízení v režimu zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
IV. Schvaluje vypsání zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení ve
smyslu ustanovení § 26 a ve smyslu ustanovení § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávky ve smyslu § 14
odst. 1 tohoto zákona – projekt „Vytvoření a modernizace stávajícího IS ve městě
Sezemice“.
V. Schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci zjednodušeného
podlimitního řízení ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávky s názvem:
„Vytvoření a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice“.
Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Charakteristika předmětu veřejné zakázky
Příloha č. 2: Krycí list
Příloha č. 3: Čestné prohlášení – Základní způsobilost
Příloha č. 4: Čestné prohlášení – Referenční list
Příloha č. 5: Čestné prohlášení – Seznam techniků
Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 7: návrh Smlouvy
Usnesení č. R/79/10/2017
Rada města Sezemice podle §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Schvaluje řediteli Základní školy Sezemice, okr. Pardubice, panu Mgr. Jiřímu Březinovi
odměnu.

Martin Staněk
starosta města
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