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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 07.11.2018 
Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice  
Číslo jednací: SEZ-6840/2018/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/1/1/2018 

Rada města Sezemice: 
Bere na vědomí  návrh rozpočtu města na rok 2019 

Usnesení č. R/2/1/2018 

Rada města Sezemice:  
Schvaluje odpisový plán Mateřské školy Pohádka, Sezemice na rok 2018 ve výši 
160.939,00 Kč 

Usnesení č. R/3/1/2018 

Rada města Sezemice: 
Ukládá OSMŽP postupovat v souladu s usnesením č. R/5/1/2018 ze dne 10.01.2018. 

Usnesení č. R/4/1/2018 

Rada města Sezemice: 
I. Bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na 

zakázku „Užitkové vozidlo“. 
II. Schvaluje:  

1. V souladu se směrnicí č. 3/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu v městě Sezemice výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Agrometal s.r.o., 
Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův Městec, IČO: 46508244 podané ve veřejné 
zakázce „Užitkové vozidlo“. 

2. Další pořadí uchazečů: 
2. místo - PEKASS a.s., Přátelství 987, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 41693426 

3. Kupní smlouvu na akci „Užitkové vozidlo“ a tuto smlouvu uzavřít se společností 
Agrometal s.r.o., Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův Městec, IČO: 46508244, dle 
předložené nabídky – cena dodávky 1.979.000 Kč bez DPH. 

III. Ukládá:  
1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky 
T: 09.11.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 
2. Zajistit uzavření kupní smlouvy na akci „Užitkové vozidlo“ s vybraným uchazečem. 
T: 16.11.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/5/1/2018 

Rada města Sezemice: 
I. Bere na vědomí možnost získání dotace na rekonstrukci chodníků v ulici Pernštýnská a 

Kunětická v Sezemicích podél silnice č. III/2984.  
II. Souhlasí zařadit do rozpočtu města pro rok 2019 částku 3.000.000 Kč, která bude 

použita na spolufinancování rekonstrukce chodníků v ulici Pernštýnská a Kunětická 
v Sezemicích podél silnice č. III/2984 v případě, že město získá dotaci od SFDI na jejich 
opravu. Rekonstrukce chodníků podél silnice č. III/2984, ulice Pernštýnská a Kunětická 
je zařazena ve zpracovávaném strategickém plánu města. 

III. Doporučuje zastupitelstvu města schválit v rozpočtu města pro rok 2019 částku 
3.000.000 Kč, která bude použita na spolufinancování rekonstrukce chodníků v ulici 
Pernštýnská a Kunětická v Sezemicích podél silnice č. III/2984 v případě, že město získá 
dotaci od SFDI na jejich opravu.  

Usnesení č. R/6/1/2018 

Rada města Sezemice: 
I. Bere na vědomí doručenou žádost xx o výměnu bytu č. 5 v č. p. 526 za byt č. 1 v čp. 

525, oba Smetanova ulice, Sezemice  
II. Schvaluje:  

1. Ukončit nájem k bytu č. 5, Smetanova ul. čp. 526, Sezemice, nájemce xxx dohodou, 
a to ke dni 30.11.2018. 

2. Přidělit byt č. 1, Smetanova ul. čp. 525, Sezemice, xxx na dobu neurčitou, a to od 
01.12.2018, výše měsíčního nájemného 30 Kč /m2. 

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

T: 30.11.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/7/1/2018 

Rada města Sezemice: 
I. Bere na vědomí doručenou žádost xxx o koupi bytové jednotky č. 729/27, Spojovací 729, 

Sezemice. 
II. Souhlasí s převedením nájmu bytu u bytové jednotky č.729/27, Spojovací čp. 729, 

Sezemice z xxx na xxx za účelem následného prodeje výše uvedené bytové jednotky. 
III. Ukládá: 

1. Zabezpečit veškeré náležitosti spojené s převedením nájmu bytu u bytové jednotky 
č.729/27, Spojovací 729, Sezemice z xxx na xxx za účelem následného prodeje výše 
uvedené bytové jednotky. 

2. Předložit zprávu týkající se prodeje bytové jednotky č. 729/27, Spojovací 729, 
Sezemice zastupitelstvu města. 

T: 03.12.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/8/1/2018 

Rada města Sezemice: 
I. Bere na vědomí zápis z  jednání sociální komise o přidělení bytu v DPS ze dne 

01.10.2018. 
II. Schvaluje přidělit byt č. 21, v DPS, Tyršovo náměstí č. p. 722, Sezemice, xxx, na dobu 

neurčitou s účinnosti od 01.12.2018, výše měsíčního nájemného je 30 Kč/m2. 
III. Ukládá odboru zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní smlouvy dle 

bodu II. tohoto usnesení. 
T: 01.12.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/9/1/2018 

Rada města Sezemice: 
I. Bere na vědomí, že záměr města prodat část pozemku p. č. 458/11 o výměře 33 m2, 

nově označenou jako p. č. 458/78, dle geometrického plánu č. 341-98/2017 z vlastnictví 
města za kupní cenu 300 Kč za m2, nacházející se v katastrálním území Veská je 
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 části pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská o výměře 33 m2 nově označené jako p. 
č. 458/78 (sousedící s pozemkem p. č. 458/47 v k. ú. Veská) z vlastnictví města za kupní 
cenu 300 Kč za m2. 

III. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – části pozemku p. č. 
458/11 v k. ú. Veská zastupitelstvu města. 
T: 03.12.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/10/1/2018 

Rada města Sezemice: 
Schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 Změny rozpisu rozpočtu č. 03/2018. 

Usnesení č. R/11/1/2018 

Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném a účinném znění: 

I. Zřizuje komise rady města: 
1. Komisi pro občanské záležitosti 
2. Komisi kultury 
3. Komisi sportu 
4. Komisi sociální 
5. Komisi likvidační a škodní 

II. Jmenuje: 
1. Mgr. Lukáše Knauteho předsedou Komise pro občanské záležitosti.  
2. Zděnu Karlovou předsedkyní Komise sociální. 
3. Ing. Václav Truncepředsedou Komise kultury. 
4. Mgr. Luboše Krejčíka předsedou komise sportu. 
5. Mgr. Radku Svatoňovou předsedkyní komise likvidační a škodní. 

II. Ukládá předsedům komisí předložit návrhy členů komisí. 
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Usnesení č. R/12/1/2018 

Rada města Sezemice: 
Bere na vědomí informace ve věci zápisu veřejných funkcionářů do centrálního registru 
oznámení dle zákona č. 14/2017 Sb. 

Usnesení č. R/13/1/2018 

Rada města Sezemice: 
Schvaluje převod mobilního čísla včetně mobilního telefonu do vlastnictví Ing. Vlastimila 
Plecháčka. 

Usnesení č. R/14/1/2018 

Rada města Sezemice: 
Žádá finanční odbor o provedení fyzické kontroly počtu dospělých psů v souvislosti 
s úhradou místního poplatků ze psů v roce 2018, a to u xxx Sezemice. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ladislav Kubizňák 
ověřovatel 


