
Město Sezemice 

Rada města Sezemice 

 

 

 

Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 21.08.2019 
Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice  
Číslo jednací: SEZ-5316/2019/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/122/17/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na 
zakázku „Parkoviště Dukla“. 

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

rozsahu v městě Sezemice výběr nejvhodnější nabídky uchazeče MIROS Pardubice, 
a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 275 23 934 podané ve veřejné zakázce 
„Parkoviště Dukla“. 

2. Další pořadí uchazečů: 
2. místo – Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 

252 53 361, 
3. místo – M – SILNICE, a.s., Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim, IČ: 42196868. 

3. Smlouvu o dílo na akci „Parkoviště Dukla“ a tuto smlouvu uzavřít se společností MIROS 
Pardubice, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 275 23 934, dle předložené 
nabídky – cena díla 2.775.054,20 Kč bez DPH. 

III. Ukládá:  
1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky 
T: 23.08.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. Zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci „Parkoviště Dukla“ s vybraným uchazečem. 
T: 23.08.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

3. Ukládá vedoucí FO připravit rozpočtovou změnu. 
T: 30.09.2019 
Z: vedoucí FO 

Usnesení č. R/123/17/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci akce „Oprava hasičské zbrojnice Kladina“. 
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II. Schvaluje:  
1. Postup při výběru dodavatele akce „Oprava hasičské zbrojnice Kladina“: 

a) přímé oslovení uchazečů: 
- R E O P v. o. s., Jana Zajíce 960, 530 12 Pardubice, IČ: 48155641 
- RONING spol. s r.o., Raabova 1643, 530 03 Pardubice, IČ: 62028405 
- THS STAVEBNÍ s.r.o., Doubravice 46, 533 54 Pardubice, IČ: 27497291 
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, 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. 

IV. Ukládá:  
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Oprava hasičské zbrojnice Kladina“. 

T: 18.09.2019 
Z: hodnotící komise 

2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města. 
T: 18.09.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
akce „Oprava hasičské zbrojnice Kladina“. 

T: 18.09.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/124/17/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci nákupu služebního automobilu. 
II. Schvaluje:  

1. Výběr služebního automobilu MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 MIVEC INTENSE 
s výbavou: gumové koberce, parkovací čidla, automatická převodovka CVT, sada 
zimních kol. 

2. Postup při výběru dodavatele. Zakoupit služební automobil od společnosti KODECAR 
HK, spol. s r. o., Trocnovská 1088, 702 00 Ostrava, provozovna Bratří Štefanů 995, 
Hradec Králové, IČO: 25844032 bez výběrového řízení. Důvodem je, že typ a 
konfigurace služebního automobilu plně odpovídá potřebám města Sezemice a blízkost 
prodejce pro záruční a pozáruční servis. Cena vozidla je v ceně 578 305,76 Kč bez 
DPH. 

III. Ukládá zajistit nákup služebního automobilu MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 MIVEC 
INTENSE s výbavou: gumové koberce, parkovací čidla, automatická převodovka CVT, 
sada zimních kol od společnosti KODECAR HK, spol. s r. o., Trocnovská 1088, 702 00 
Ostrava, provozovna Bratří Štefanů 995, Hradec Králové, IČO: 25844032 v ceně 
578.305,76 Kč bez DPH. 
T: 30.09.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/125/17/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Souhlasí:   

1. s umístěním stavby č. IE-12-2008348/VB/01, název stavby „Sezemice, Dražkov 23 – 
úprava nn“. Předpokládaný rozsah dotčení pozemků p. č. 498/1, 498/6 a 498/7 vše v k. 
ú. Dražkov nad Labem činí 93 bm, 
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2. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby č. IE-12-2008348/VB/01, název stavby „Sezemice, Dražkov 23 – 
úprava nn“ přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 498/1, 498/6 a 498/7 vše 
v k. ú. Dražkov nad Labem za těchto podmínek:  
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 5.450 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. 
498/1, 498/6 a 498/7 vše v k. ú. Dražkov nad Labem 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. 
498/1, 498/6 a 498/7 vše v k. ú. Dražkov nad Labem, s oprávněnou právnickou osobou 
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 5.450 Kč bez 
DPH. 

IV. Ukládá:  
1. do doby vybudování stavby „Sezemice, Dražkov 23 – úprava nn“ uzavřít smlouvu o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby dle bodu I. 
tohoto usnesení. 
T: 15.09.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. po vybudování stavby „Sezemice, Dražkov 23 – úprava nn“ uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení. 
T: 31.12.2020      
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/126/17/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Souhlasí:   

1. s umístěním stavby č. IE-12-2008348/SIS/01, název stavby „Sezemice, Dražkov 23 – 
úprava nn“. Předpokládaný rozsah dotčení pozemku p. č. 498/1 v k. ú. Dražkov nad 
Labem činí 7 bm, 

2. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 
stavby č. IE-12-2008348/SIS/01, název stavby „Sezemice, Dražkov 23 – úprava nn“ 
přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č. 498/1 v k. ú. Dražkov nad Labem za 
těchto podmínek:  
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 1.000 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 investor. 
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II. Schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umožňující využití částí pozemku p. č. 
498/1 v k. ú. Dražkov nad Labem pro zřízení umístění, provozování, opravování a 
udržování zařízení distribuční soustavy, přičemž povinným bude Město Sezemice a 
oprávněnými budou manželé Jaroslav Pallas a Drahomíra Pallasová, oba bytem 
Sezemice, Dražkov 23 a investorem je 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. 498/1 v k. ú. 
Dražkov nad Labem, s oprávněnými manželi Jaroslavem Pallasem a Drahomírou 
Pallasovou za cenu 1.000 Kč bez DPH. 

IV. Ukládá:  

1. do doby vybudování stavby „Sezemice, Dražkov 23 – úprava nn“ uzavřít smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby dle bodu I. 
tohoto usnesení. 

T: 15.09.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. po vybudování stavby „Sezemice, Dražkov 23 – úprava nn“ uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení. 

T: 31.12.2020 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/127/17/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem 
částem pozemku p. č. 140/1 v k. ú. Veská dle návrhu varianta č. 2 z vlastnictví města.  

II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – částí pozemku p. č. 140/1 
v k. ú. Veská zastupitelstvu města. 
T: 03.09.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/128/17/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí nabídku manželů Jakuba Doucka a Kateřiny Douckové o bezúplatný 
převod vodovodu a tlakové kanalizace v k. ú. Veská z jejich majetku do vlastnictví města.  

II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vodovodu a tlakové 
kanalizace v k. ú. Veská z majetku Jakuba Doucka a Kateřiny Douckové do vlastnictví 
města, jedná se o vodovodní řad PE100RC D90 – 305 m a tlakový́ kanalizační řad 
PE100RC D63 – 340 m. 

III. Ukládá předložit zastupitelstvu města bezúplatný převod dle bodu II. tohoto usnesení 
T: 10.12.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/129/17/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí doručení žádosti paní Ivany Blažkové o ukončení nájemní smlouvy ze 
dne 22.09.2011 ke dni 31.07.2019. 

II. Souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne 22.09.2011, kde předmětem nájmu byla 
část pozemku p. č. 1887/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 20 m2, dohodou ke dni 
31.08.2019. 
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III. Schvaluje uzavřít dohodu o ukončení nájmu dle nájemní smlouvy ze dne 22.09.2011, kde 
předmětem nájmu byla část pozemku p. č. 1887/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 
20 m2, dohodou ke dni 31.08.2019 s tím, že bude uhrazeno nájemné ke dni ukončení 
nájmu ve výši 4.000 Kč. 

IV. Ukládá uzavřít dohodou o ukončení nájmů dle bodu III. tohoto usnesení. 
T: 31.08.2019       
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/130/17/2019 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí informaci o zveřejněné nabídce České republiky – Státního pozemkového 
úřadu pozemků k pronájmu p. č. 1181/11 a p. č. 2120/66 oba v k. ú. Sezemice nad Loučnou. 

Usnesení č. R/131/17/2019 

Rada města Sezemice: 

Doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh Směrnice k rozpočtovému hospodaření. 

Usnesení č. R/132/17/2019 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí pořad zasedání Zastupitelstva města Sezemice, které se bude konat dne 
03.09.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ladislav Kubizňák 
místostarosta města 


