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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 19.06.2019 
Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice  
Číslo jednací: SEZ-3933/2019/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/90/13/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Souhlasí:   

1. S umístěním stavby č. IV-12-2018708/VB/01, název stavby „Sezemice p. č. 503/1-3, 
503/5-8 - knn“. Předpokládaný rozsah dotčení pozemků p. č. 1764/1, 401/3, 1771/7 a 
404/3 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou činí 23 bm. 

2. S uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 
stavby č. IV-12-2018708/VB/01, název stavby „Sezemice p. č. 503/1-3, 503/5-8 - knn“ 
přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 1764/1, 401/3, 1771/7 a 404/3 vše v k. 
ú. Sezemice nad Loučnou za těchto podmínek:  
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 1.150 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 částí pozemků p. č. 
1764/1, 401/3, 1771/7 a 404/3 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou pro zřízení umístění, 
provozování, opravování a udržování 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 části pozemků ve vlastnictví města Sezemice p. č. 
1764/1, 401/3, 1771/7 a 404/3 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou, s oprávněnou 
právnickou osobou společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za 
cenu 1.150 Kč bez DPH. 

IV. Ukládá:  
1. Do doby vybudování stavby „Sezemice p. č. 503/1-3, 503/5-8 - knn“ uzavřít smlouvu o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby dle bodu I. 
tohoto usnesení. 

T: 15.07.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 
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2. Po vybudování stavby „Sezemice p. č. 503/1-3, 503/5-8 - knn“ uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení. 

T: 31.12.2020       
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/91/13/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci akce „Oprava plochy před ZŠ“. 
II. Schvaluje postup při výběru dodavatele: 

Zadat akci „Oprava plochy před ZŠ“ přímo jednomu dodavateli, a to společnosti MIROS 
Majetková, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČO: 27523934 a uzavřít s touto 
společností smlouvu o dílo. Důvodem výběru je, že tato společnost realizovala první část 
opravy plochy a byla by tak zachována kontinuita opravy celé plochy. Dalším důvodem je 
časové hledisko, kdy by v tuto chvíli nebylo možné zajistit výběr jiného dodavatele tak, aby 
mohla realizace proběhnout v průběhu školních prázdnin. 

III. Ukládá zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností MIROS Majetková, a.s., Hradecká 
545, 533 52 Staré Hradiště, IČO: 27523934 v hodnotě 1 961 170,65 Kč včetně DPH. 

T: 30.06.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/92/13/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci akce „Klimatizace radnice“. 
II. Schvaluje:  

1. Postup při výběru dodavatele akce „Klimatizace radnice“: 
a) přímé oslovení uchazečů: 
− GoldStav CZ s.r.o., Riegrova 144, 538 62 Hrochův Týnec, IČO: 28859863  
− JUNIT CZ s.r.o., Žižkova 1124, Svítkov, 530 06 Pardubice, IČO: 60113383 
− RECU-CLIM s.r.o., Žižkova 89, Svítkov, 530 06 Pardubice, IČO: 25942018 
b) jako jediné kritérium určit cenu bez DPH. 

2. Smlouvu o dílo. 
3. Výzvu k podání nabídek. 

III. Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje členy této komise – Ladislav Kubizňák; Petr Řezníček; 
Jiří Košťál, náhradník: Monika Liduchová. 

IV. Ukládá:  
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Klimatizace radnice“. 

T: 03.07.2019 
Z: hodnotící komise 

2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města. 
T: 03.07.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
akce „Klimatizace radnice“. 

T: 03.07.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/93/13/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci dodávky „Workout a parkour“. 
II. Schvaluje přímé zadání zakázky na dodávku „Workout a parkour“ v souladu s článkem 

V.b směrnice č. 3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, přímo 
jednomu dodavateli, a to společnosti Enuma Elis s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 
00 Praha 1, IČO: 01688260 a uzavřít s touto společností smlouvu o dílo. Důvodem výběru 
je, že tato společnost byla vybrána zastupiteli města jako nejvýhodnější z pohledu poměru 
kvality, estetičnosti, referencí a ceny. Jedná se o situaci, kdy by jiný způsob zadání byl 
nevýhodný a nehospodárný z důvodu časových a cenových. 

III. Ukládá zajistit uzavření smlouvy se společností Enuma Elis s.r.o., Lannova 2061/8, Nové 
Město, 110 00 Praha 1, IČO: 01688260 v hodnotě 2.201.232 Kč včetně DPH. 

T: 30.06.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/94/13/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Schvaluje prodloužit TZ nájemní smlouvu k bytu č. 1, Dražkov 20, Sezemice, na dobu 
určitou do 29.02.2020, za nájemné ve výši 30 Kč/m2. 

II. Ukládá odboru uzavřít dodatek k nájemní smlouvě ze dne 30.06.2016 s TZ dle bodu I. 
tohoto usnesení. 
T: 30.06.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ladislav Kubizňák 
místostarosta města 


