Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

17.07.2019
zasedací místnost, Městský úřad Sezemice
SEZ-4815/2019/TAJ/Rá

Usnesení č. R/96/152019
Rada města Sezemice 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/121/19/2015, R/5/1/2017, R/24/4/2017,
R/85/10/2018, R/113/15/2018, R/115/15/2018,
R/1/1/2019, R/24/4/2019, R/41/7/2019,
R/75/11/2019, R/76/11/2019, R/77/11/2019,
R/90/13/2019.

R/16/3/2019, R/20/4/2019, R/31/6/2019, R/35/6/2019,
R/39/7/2019, R/42/7/2019, R/43/7/2019, R/44/7/2019,
R/45/7/2019, R/48/7/2019, R/52/8/2019, R/53/8/2019,
R/57/9/2019, R/58/9/2019, R/59/9/2019, R/62/9/2019,
R/63/9/2019, R/64/9/2019, R/69/10/2019,
R/73/11/2019, R/74/11/2019, R/85/12/2019,
R/87/12/2019, R/91/13/2019, R/92/13/2019,
R/94/13/2019.
II. Schvaluje změny termínů plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy.
Usnesení č. R/97/152019
Rada města Sezemice projednala předloženou zprávu a:
Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 4 „Změn rozpisu rozpočtu roku 2019 č. 1/2019“.
Usnesení č. R/98/152019
Rada města Sezemice:
I. Schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti umožňující využití části pozemku p. č.
1769/1, 1769/5 a 1769/9 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. usnesení č.
R/113/15/2018 se změnou ceny za zřízení věcného břemene, která je stanovena dohodou
ve výši 1.600 Kč bez DPH.
II. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, která zakládá
právo umístění, zřízení, provozování, opravování, údržbu, úpravu, obnovu a výměnu
součásti distribuční soustavy přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 1769/1,
1769/5 a 1769/9 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou, s oprávněnou právnickou osobou
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 1.600 Kč bez
DPH.
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III. Ukládá uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017472/VB/1
dle bodu I. tohoto usnesení na stavbu „Sezemice p. č. 558/1 – knn“.
T: 31.08.2019
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/99/152019
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci stavby parkoviště Dukla.
II. Schvaluje, že akce „parkoviště Dukla“ je zakázkou malého rozsahu, kde se nepostupuje
podle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ale dle směrnice č. 3/2017 o
způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městě Sezemice.
III. Schvaluje:
1. Postup při výběru dodavatele stavby parkoviště Dukla:
a)
přímé oslovení uchazečů:
- MIROS Majetková, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČ 27523934,
- M – SILNICE, a.s., Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim, IČ 42196868,
- Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ
25253361,
b)
jako jediné kritérium určit cenu bez DPH.
2. Smlouvu o dílo.
3. Výzvu k podání nabídek.
IV. Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje členy této komise – Ladislav Kubizňák, Zahradní 543,
533 04 Sezemice, Petr Řezníček, Palackého 284, 533 04 Sezemice, Jiří Košťál, Husovo
nám. 95, 533 04 Sezemice, Náhradník: Monika Liduchová, Kunětice 80, 533 04 Sezemice
V. Ukládá:
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „parkoviště Dukla“.
T: 28.8.2019
Z: hodnotící komise
2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města.
T: 28.8.2019
Z: vedoucí OSMŽP
3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci
akce „parkoviště Dukla“.
T: 28.8.2019
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/100/152019
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí realizaci opravy kříže Ke Křížku, která bude provedena v měsících srpnu
2019 – říjnu 2019 a uzavření smlouvy o dílo na opravu kříže s BcA. Jaroslavem Vrbatou,
Generála Svobody 622, Pardubice, IČ 70165181.
II. Schvaluje přijetí dotace od Pardubického kraje v rámci Podprogramu 3 – Podpora
památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019 ve výši 30.000 Kč na opravu kříže
v Sezemicích Ke Křížku.
III. Ukládá zajistit uzavření smlouvy s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace z
Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019.
T: 20.08.2019
Z: vedoucí OSMŽP
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Usnesení č. R/101/152019
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci opravy místní komunikace ve Veské.
II. Schvaluje, že akce „Oprava místní komunikace Veská“ je zakázkou malého rozsahu, kde
se nepostupuje podle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ani dle směrnice
č. 3/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městě Sezemice.
III. Schvaluje: smlouvu o dílo se společností SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533
53 Pardubice, IČ 00085031 na akci „Oprava místní komunikace Veská“ v hodnotě 185.950
Kč bez DPH.
IV. Ukládá: uzavřít smlouvu o dílo se společností SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98,
533 53 Pardubice, IČO: 00085031 na akci „Oprava místní komunikace Veská“ v hodnotě
185.950 Kč bez DPH.
T: 30.7.2019
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/102/152019
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí změnu ceny na akci „Obnova fasády č.p. 92“.
II. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/02/2019/OSMŽP s BcA. Jaroslavem
Vrbatou, Generála Svobody 622, 530 02 Pardubice, IČ 70165181 spočívající v ponížení
ceny na 2.040.307 Kč včetně DPH.
III. Pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/02/2019/OSMŽP
s BcA. Jaroslavem Vrbatou, Generála Svobody 622, 530 02 Pardubice, IČ 70165181.
IV. Ukládá zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/02/2019/OSMŽP s ponížením
ceny na 2.040.307 Kč včetně DPH.
T: 30.8.2019
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/103/152019
Rada města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměr města pronajmout nebytové prostory v č. p. 790, Husovo náměstí
v Sezemicích, za účelem provozování hostinské činnosti byl zveřejněn v souladu s § 39
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
II. Schvaluje uzavřít Smlouvu s Bonté Class, s.r.o. IČ 275 50 192, se sídlem mezi Mosty č.
p. 711, Sezemice 533 04 za těchto podmínek:
1. Nájem se sjednává na dobu neurčitou s výpovědními lhůtami pro případ porušení
smlouvy 3 měsíce a pro případ standardního nájmu 6 měsíců bez udání důvodů.
2. Cena nájmu se stanovuje ve výši 365.000 Kč za rok s valorizací vždy k 01.07.
příslušného kalendářního roku v poměru míry inflace.
3. Služby (vodné stočné) budou hrazeny čtvrtletně dle skutečnosti.
4. Stanovuje se paušální částka ve výši 2.000 Kč za měsíc za osvětlení venkovního
reklamního poutače a za osvětlení zásobovacích prostor pro restaurace, částka bude
hrazena ve čtvrtletních platbách.
III. Ukládá zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením Smlouvy dle bodu II.
Z: vedoucí OSMŽP
T: 30.07.2019
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Usnesení č. R/104/152019
Rada města Sezemice:
Souhlasí s podáním žádosti Základní školy Sezemice, okres Pardubice, o dotaci v rámci
výzvy 02_18_063 z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Personální
podpora – ZŠ Sezemice“ a s realizací tohoto projektu souhlasí.
Usnesení č. R/105/152019
Rada města Sezemice na základě žádost Základní školy Sezemice, okres Pardubice
podle § 23 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Povoluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě v 6. ročníku ve školním roce 2019/2020 na
počet 34 žáků za předpokladu, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací
činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Usnesení č. R/106/152019
Rada města Sezemice na základě žádosti Základní školy Sezemice, okres Pardubice:
I. Schvaluje nákup myčky nádobí Wintergalter PT-M v hodnotě 270.034 Kč pro školní
jídelnu.
II. Schvaluje převod částky ve výši 271.000 Kč z Rezervního fondu do Fondu investic.
Finanční prostředky budou použity na nákup myčky pro školní jídelnu.
Usnesení č. R/107/152019
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí žádost Oblastní charity Pardubice ze dne 03.06.2019 o dotaci na rozvoj
odborné domácí hospicové péče.
II. Schvaluje poskytnutí dotace Oblastní charitě Pardubice na rozvoj odborné domácí
hospicové péče ve výši 10.000 Kč.
Usnesení č. R/108/152019
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí doručenou žádost paní MM o ukončení nájmu k bytu č. 8, v DPS, Tyršovo
nám., č. p. 721, Sezemice dohodou.
II. Souhlasí s ukončením nájmu v bytě č. 8, v DPS, Tyršovo nám., č. p. 721, Sezemice, který
na základě nájemní smlouvy ze dne 31.10.1996 užívá paní MM, dohodou ke dni
31.07.2019.
III. Ukládá odboru uzavřít dohodu o ukončení nájmu dle bodu II. tohoto usnesení.
T: 31.08.2019
Z: vedoucí OSMŽP

Martin Staněk
starosta města
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