
Město Sezemice 

Rada města Sezemice 

 

 

 

Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 22.04.2020 
Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice  
Číslo jednací: SEZ-2017/2020/Taj/Rá 

 

Usnesení č. R/48/9/2020 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí rozpočtové změny č. 1 – č. 4 „Změn rozpisu rozpočtu roku 2020 č. 1/2020“. 

Usnesení č. R/49/9/2020 

Rada města Sezemice: 

I. Souhlasí  

1. Se stavbou pod označením „11010-089338, MIMO09_O2_E13_PUYSE_OK. 
Předpokládaný rozsah dotčení pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou činí cca 255 
bm. 

2. S uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod označením 
stavby „11010-089338, MIMO09_O2_E13_PUYSE_OK“ přes pozemky ve 
vlastnictví města Sezemice p. č. 290/15, p. č. 290/23, p. č. 314/2, p. č. 314/8, p. č. 
314/9, p. č. 377/43, p. č. 404/3, p. č. 404/4, p. č. 424/19, p. č. 426/1, p. č. 1754/1, 
p. č. 1754/2, p. č. 1754/3 a p.  č. 1981/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za těchto 
podmínek: 
a) Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 12.750 

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 společnost CETIN 
a.s.. 

II. Schvaluje zřízení služebnosti umožňující využití části pozemků p. č. 290/15, p. č. 
290/23, p. č. 314/2, p. č. 314/8, p. č. 314/9, p. č. 377/43, p. č. 404/3, p. č. 404/4, p. č. 
424/19, p. č. 426/1, p. č. 1754/1, p. č. 1754/2, p. č. 1754/3 a p.  č. 1981/1 v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou spočívající v právu zřídit a provozovat na budoucím služebném 
pozemku komunikační vedení a zařízení a právu vstupovat a vjíždět na budoucí 
služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a 
provozováním zařízení. Smluvní strany se dohodly na rozsahu věcného břemene 0,25 
m na obě strany od osy podzemního komunikačního vedení, přičemž vlastníkem je 
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město Sezemice a oprávněným bude společnost CETIN a. s. se sídlem 
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 zastoupená dle plné moci společností 
ZLINPROJEKT a.s. se sídlem Pod Šternberkem 306, 763 02  Zlín, a to za podmínek 
uvedených v bodu I. tohoto usnesení. 

III. Rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, která zakládá 
právo zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku komunikační vedení a 
zařízení a právo vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se 
zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním zařízení, a to přes 
pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 290/15, p. č. 290/23, p. č. 314/2, p. č. 
314/8, p. č. 314/9, p. č. 377/43, p. č. 404/3, p. č. 404/4, p. č. 424/19, p. č. 426/1, p. č. 
1754/1, p. č. 1754/2, p. č. 1754/3 a p.  č. 1981/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
s oprávněnou právnickou osobou společností CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 
2510/19, 190 00 Praha 9, kterou zastupuje společnost ZLINPROJEKT a.s., se sídlem 
Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín za cenu 12.750 Kč bez DPH. 

IV. Ukládá  

1.  Do doby vybudování stavby komunikačního vedení číslo stavby: „11010-089338, 
MIMO09_O2_E13_PUYSE_OK“ uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a práva provést stavbu dle bodu I. tohoto usnesení. 

2.  Po vybudování stavby komunikačního vedení a zařízení, číslo stavby: „11010-
089338, MIMO09_O2_E13_PUYSE_OK“, uzavřít smlouvu o zřízení věcného 
břemene dle bodu III. tohoto usnesení.  

T: 31.12.2021 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/50/9/2020 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí nově vypracovaný znalecký posudek č. 1098-4/2020 od Ing. Radky 
Konopkové se sídlem Jungmannova 664, 530 02  Pardubice. 

II. Ukládá projednat s právníkem města možnost změny kupní ceny nebo zrušení smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s firmou CZ Stavební Holding a. s. Předmětem 
smlouvy je převod pozemků p. č. 1730/24, p. č. 1730/25 a p. č. 1730/26 v k. ú. Sezemice 
nad Loučnou. 

Usnesení č. R/51/9/2020 

Rada města Sezemice: 

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

II. Schvaluje  

1.  V souladu se směrnicí č. 3/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu v městě Sezemice výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Hydro Gas 
Manufacture, s.r.o., Poděbradova 35, 702 00 Ostrava, IČ 26792699 podané ve 
veřejné zakázce „Skatepark Mlynářka“. 

2.  Další pořadí uchazečů - 2. místo – MYSTICCONSTRUCTIONS, spol. s r.o., Římská 
26, Praha 2, IČ    26177358 

3.  Smlouvu o dílo na akci „Skatepark Mlynářka“ a tuto smlouvu uzavřít se společností 
Hydro Gas Manufacture, s.r.o., Poděbradova 35, 702 00 Ostrava, IČ 26792699, dle 
předložené nabídky – cena díla 2.887.552 Kč bez DPH.  
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III. Ukládá  

1.  Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky 

2.  Zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci „Skatepark Mlynářka“ s vybraným 
uchazečem. 

T: 30.04.2020 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/52/9/2020 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na 
zakázku „Obecní úřad Kladina“. 

II. Schvaluje  

1.  V souladu se směrnicí č. 3/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu v městě Sezemice výběr nejvhodnější nabídky uchazeče R E O P v. o. s., 
Jana Zajíce 960, 530 12 Pardubice, IČO: 48155641 podané ve veřejné zakázce 
„Obecní úřad Kladina“. 

2.  Další pořadí uchazečů - 2. místo – THS STAVEBNÍ s.r.o., Doubravice 46, 533 54 
Pardubice, IČO: 27497291, 3. místo – RONING spol. s r.o., Raabova 1643, 530 03 
Pardubice, IČO: 6202840 

3.  Smlouvu o dílo na akci „Skatepark Mlynářka“ a tuto smlouvu uzavřít se společností R 
E O P v. o. s., Jana Zajíce 960, 530 12 Pardubice, IČO: 48155641, dle předložené 
nabídky – cena díla 641.451 Kč bez DPH. 

III. Ukládá  

1.  Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky 

2.  Zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci „Obecní úřad Kladina“ s vybraným 
uchazečem. 

T: 30.04.2020 
Z: vedoucí OSMŽP  

Usnesení č. R/53/9/2020 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci akce „Údržba parket ve víceúčelovém 
sále“. 

II. Schvaluje že akce „Údržba parket ve víceúčelovém sále“ není zakázkou malého 
rozsahu, kde se nepostupuje podle zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, 
ani dle směrnice 3/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v 
městě Sezemice. 

III. Schvaluje  

1.  Uzavřít smlouvu o dílo na údržbu parket ve víceúčelovém sále města Sezemic se 
společností MAN podlahy s.r.o., U Barevny 100, 582 22 Přibyslav, IČ: 28826302 
v hodnotě 130 287,96 Kč včetně DPH 

2.  Smlouvu o dílo 

IV. Ukládá   uzavřít smlouvu o dílo na údržbu parket ve víceúčelovém sále města Sezemic 
se společností MAN podlahy s.r.o., U Barevny 100, 582 22 Přibyslav, IČ: 28826302 
v hodnotě 130 287,96 Kč včetně DPH. 
T: 11.05.2020 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/54/9/2020 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí informaci o k plnění usnesení č. R/24/4/2019 ve věci žádosti o dotaci na 
opravu pomníků.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ladislav Kubizňák 
místostarosta města 


