Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města Sezemice
Den konání jednání:

08.07.2020

Místo jednání:

Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-3810/2020/TAJ/Rá

Usnesení č. R/82/14/2020
Rada města Sezemice
Souhlasí s trvalým odnětím z PUPFL pozemků za účelem doplnění projektu na stavbu
„I/36 Sezemice – obchvat – doplnění projektu“ z majetku města Sezemice na LV 10001,
a to:
1. Původní p. č. 294/4 o celkové výměře 27.645 m2 v k. ú. Kladina - část z tohoto
pozemku nově označeného jako p. č. 402/29 – trvalý zábor 197 m2 a část z tohoto
pozemku nově označeného jako p. č. 402/30 – trvalý zábor 219 m2.
2. Původní p. č. 1389 o celkové výměře 188.793 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou – z
tohoto pozemku část o výměře 278 m2 trvalý zábor, 233 m2 dočasný zábor, část z
tohoto pozemku nově označeného jako p. č. 2120/1 – trvalý zábor 9.497 m2.
3. Původní p. č. 1390/1 o celkové výměře 2.986 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou - část
z tohoto pozemku nově označeného jako p. č. 2120/2 – trvalý zábor 472 m2 p. č.
1390/3 o celkové výměře 3 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou – trvalý zábor 3 m2.
4. Původní p. č. 370 o celkové výměře 138.065 m2 v k. ú. Veská - část z tohoto
pozemku nově označeného jako p. č. 498/4 – trvalý zábor 1.291 m2.
II. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit podepsání souhlasu vlastníka s trvalým odnětím z
PUPFL, týkající se pozemků dle bodu I.

I.

T: 31.07.2020
Usnesení č. R/83/14/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí žádost o prodej pozemku st. p. č. 1023 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
o rozloze 16 m2 od pana Václava Schejbala, bytem nejedlého 578, 533 04 Sezemice.

II. Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva –
prodeje pozemku st. p. č. 1023 o rozloze 16 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
zastupitelstvu města.
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Usnesení č. R/84/14/2020
Rada města Sezemice
Bere na vědomí návrh Ředitelství silnic a dálnic, správy Pardubice o majetkoprávním
vypořádání pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou, Počaply nad Loučnou a
Pardubice.
II. Souhlasí se směnou a převodem pozemků, dle návrhu Ředitelství silnic a dálnic
Pardubice - pozemky uvedené v usnesení rady města č. R/91/12/2017 ze dne
28.06.2017), doplněné o nově zařazené pozemky p. č. 429/19 o výměře 91 m2 a p. č.
429/17 o výměře 70 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, Počaply nad Loučnou a
Pardubic. Směna bude provedena v rámci majetkoprávního vypořádání mezi ŘSD a
městem Sezemice.

I.

III. Ukládá vedoucí OSMŽP zaslat Ředitelství silnic a dálnic, Správě Pardubice vyjádření
ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou, Počaply
nad Loučnou a Pardubice v souladu s předloženým návrhem.
T: 31.08.2020
Usnesení č. R/85/14/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí žádost o prodej pozemku p. č. 140/18 o výměře 1.378 m2 v k. ú.
Veská, odděleného geometrickým plánem č. 360-53/2019 od Jana a Kateřiny
Holubových, oba bytem Kladinská 787, 533 04 Sezemice, kde nabízí kupní cenu 1.005
Kč/m2 .

II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 140/18 v k. ú. Veská,
odděleného geometrickým plánem č. 360-53/2019 Janu a Kateřině Holubovým, oba
bytem Kladinská 787 za kupní cenu 1.005 Kč/m2 + DPH, za podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru města.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zastupitelstvu města zprávu o prodeji dle bodu II.
tohoto usnesení.
Termín: 30.09.2020
Usnesení č. R/86/14/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na
zakázku „Cyklostezka podél I/36 – Sezemice“.

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, IČO: 27523934 podané ve
veřejné zakázce „Cyklostezka podél I/36 – Sezemice“.
2. Další pořadí uchazečů: na druhém místě - firma Chládek a Tintěra, Pardubice
a.s., K Vápence 2677, Pardubice, IČO: 25253361, na třetím místě - firma M –
SILNICE, a.s., Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim, IČO: 42196868.
3. Smlouvu o dílo na akci „Cyklostezka podél I/36 – Sezemice“ a tuto smlouvu
uzavřít se společností MIROS Pardubice, a.s., Hradecká 545, Staré Hradiště,
IČO: 27523934, dle předložené nabídky – cena díla 3.725.512.47 Kč bez DPH.

Výpis z usnesení z rady města ze dne 08.07.2020
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III. Ukládá vedoucí OSMŽP:
1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky.
2. Zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci „Cyklostezka podél I/36 – Sezemice“ s
vybraným uchazečem.

Usnesení č. R/87/14/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci stavby "Chodník ul. Mezi Mosty –
Sezemice".

II. Schvaluje že akce „Chodník ul. Mezi Mosty - Sezemice“ je zakázkou malého rozsahu,
kde se nepostupuje podle zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ale dle
směrnice 3/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městě
Sezemice.
III. Schvaluje
1. Postup při výběru dodavatele stavby Chodník ul. Mezi Mosty – Sezemice. Přímo
budou oslověni uchazeči MIROS Pardubice, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré
Hradiště, IČO: 27523934, SWIETELSKY stavební s.r.o., Tovární 1112,537 01
Chrudim, IČO: 48035599, Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za
Bory, 533 01 Pardubice IČO: 46506063. Jako jediné kritérium bude určena cena
díla bez DPH.
2. Smlouvu o dílo.
3. Výzvu k podání nabídek.
IV. Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje členy této komise - Ladislav Kubizňák, Zahradní 543,
Sezemice, Petr Řezníček, Palackého 284, Sezemice, Monika Liduchová, Kunětice 80.
V. Ukládá vedoucí OSMŽP a hodnotící komisi:
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Chodník ul. Mezi Mosty - Sezemice“.
2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města.
3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na
realizaci akce „Chodník ul. Mezi Mosty - Sezemice“.
Termín:15.08.2020
Usnesení č. R/88/14/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí žádost paní Anity Růžkové, bytem Husovo náměstí 940, 533 04
Sezemice o pronájem nebytových prostor v č.p. 92., Husovo náměstí, Sezemice.

II. Nesouhlasí pronajmout nebytové prostory o velikosti 60 m2 v č.p. 92, Husovo náměstí,
Sezemice.
Usnesení č. R/89/14/2020
Rada města Sezemice
Bere na vědomí provoz Mateřské školy Pohádka, Sezemice v době od 01.07.2020 do
31.08.2020.
Usnesení č. R/90/14/2020
Rada města Sezemice
Bere na vědomí přerušení činnosti školní družiny při Základní škole Sezemice, okres
Pardubice, od 01.07.2020 do 31.08.2020.
Výpis z usnesení z rady města ze dne 08.07.2020
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Usnesení č. R/91/14/2020
Rada města Sezemice na základě žádosti Mateřské školy Pohádka, Sezemice
Souhlasí s vyřazením nefunkčních, rozbitých a neopravitelných věcí dle předloženého
seznamu.
Usnesení č. R/92/14/2020
Rada města Sezemice na základě žádost Mateřské školy Pohádka, Sezemice podle §
23 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Povoluje výjimku z nejvyššího počtu z počtu dětí ve třídách pro školní rok 2020/2020, a to pro
třídu Berušky, třídu Motýlci, třídu Sluníčka a třídu Včeličky, z 24 na 25 dětí za předpokladu,
že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Usnesení č. R/93/14/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí nabídky na restaurátorskou obnovu kamenného kříže v Sezemicích,
části Dražkov. Nejvýhodnější cenovou nabídku předložil BcA. Jaroslav Vrbata v částce
295.550 Kč.

Usnesení č. R/94/14/2020
Rada města Sezemice
Souhlasí s rozhodnutím starosty města o přijetí organizačních změn ve smyslu ust. § 52 písm.
c) zákoníku práce v organizační složce Městská policie Sezemice s účinností
od 01.10.2020. Od uvedeného data budou zrušena 3 pracovní místa v organizační složce
Městská policie Sezemice. Důvodem organizační změny je úspora mzdových a provozních
nákladů městské policie a skutečnost, že některé obce vypověděli veřejnoprávní smlouvu,
podle které Městská policie Sezemice zajišťovala veřejný pořádek na území těcho obcí.

Ověřovatel:

Plecháček Vlastimil

Martin Staněk
starosta města

Výpis z usnesení z rady města ze dne 08.07.2020

Datum/podpis:
__________________________

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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