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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 27.02.2019 
Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice  
Číslo jednací: SEZ-1434/2019/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/25/5/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci rozpočtového opatření závazných ukazatelů 
rozpočtu č. 1/2019. 

II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření závazných ukazatelů 
rozpočtu č. 1/2019. 

Usnesení č. R/26/5/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci akce „Oprava místní komunikace, ulice 
Palackého“. 

II. Schvaluje v souladu s usnesením zastupitelstva města Z/13/2/2018 ze dne 03.12.2018 
podat na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost o dotaci v rámci podprogramu „Podpora 
obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli“ pro dotační titul „117d8220A Podpora obnovy místních 
komunikací“ na akci „Oprava místní komunikace, ulice Palackého“. 

III. Ukládá podat na Ministerstvo pro místní rozvoj žádosti o dotaci v rámci podprogramu 
„Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli“ pro dotační titul „117d8220A Podpora obnovy 
místních komunikací“ na akci „Oprava místní komunikace, ulice Palackého“. 

T: 28.02.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/27/5/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na 
zakázku „Obnova fasády č. p. 92“. 

II. Schvaluje:  
1. V souladu se směrnicí č. 3/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu v městě Sezemice výběr nejvhodnější nabídky uchazeče BcA. Jaroslav 
Vrbata, generála Svobody 622, Pardubice, IČ: 70165181, podané k veřejné zakázce 
„Obnova fasády č. p. 92“. 

2. Další pořadí uchazečů: 
2. místo - Branislav Letavaj, Nábřeží Závodu míru 2738, Pardubice, IČ: 43616003 
3. místo - Jiří  Mette, Brožíkova 431, Pardubice, IČ: 72780541 
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3. Smlouvu o dílo na akci „Obnova fasády č.p. 92“ a tuto smlouvu uzavřít s uchazečem 
BcA. Jaroslav Vrbata, generála Svobody 622, Pardubice, IČ: 70165181, dle 
předložené nabídky – cena díla 1 847 800,- Kč bez DPH. 

III. Ukládá:  
1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky 
T: 05.03.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 
2. Zajistit uzavření smlouvy na akci „Obnova fasády č. p. 92“ s vybraným uchazečem. 
T: 28.02.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/28/5/2019 

Rada města Sezemice: 
Schvaluje předloženou změnu č. 1 územní studie „Sezemice – lokalita 10“. 

Usnesení č. R/29/5/2019 

Rada města Sezemice: 

Souhlasí s místem, termínem a dobou pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání v Mateřské škole Pohádka, Sezemice, pro školní rok 2019/2020. 

Usnesení č. R/30/5/2019 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí pořad jednání zastupitelstva města, které se koná dne 05.03.2019. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Martin Staněk 
starosta města 

 Ladislav Kubizňák 
místostarosta města 


