Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města Sezemice
Den konání jednání:

13.01.2021

Místo jednání:

Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-0181/2021/TAJ/Rá

Usnesení č. R/1/1/2021
Rada města Sezemice
Bere na vědomí žádost firmy Ferda Úklidovka, Lidmily Malé 817, Pardubice,
zastoupené Simonou Viktorínovou, o vyhrazení jednoho trvalého parkovacího místa na
místní komunikaci v Počaplech, Sezemice.
II. Nesouhlasí s vyhrazením jednoho parkovacího místa na místní komunikaci
v Počaplech před č. p. 11 pro firmu Ferda Úklidovka.

I.

Usnesení č. R/2/1/2021
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí
1. Informace ohledně stavu nebytových prostor v Kladině č. p. 9, Sezemice.
2. Doručené žádosti o pronájem nebytových prostor v č. p. 9 v Kladině, Sezemice.
II. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit aktualizaci žádostí o pronájem nebytových prostor v č.
p. 9 Kladina, Sezemice.
Termín: 31.01.2021

Usnesení č. R/3/1/2021
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí informaci o stavu stavby „Cyklostezka podél I/36 – Sezemice“.

II. Bere na vědomí, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/07/2020/OSMŽP, uzavřené
mezi městem Sezemice a firmou MIROS Majetková, a.s., byl podepsán dne 31.12.2020.
Předmětem dodatku je změna termínu dokončení stavby „Cyklostezka podél I/36 –
Sezemice“.
Usnesení č. R/4/1/2021
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci zpracování projektové dokumentace na akci
„ZŠ Sezemice, Jiráskova 664 – přístavba učeben“.
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II. Schvaluje
1. Zadat projekční kanceláři Ing. Vítězslava Vomočila, Sezemická 1243, Pardubice,
IČO 131 79 527, zpracování projektové dokumentace na akci „ZŠ Sezemice,
Jiráskova 664 – přístavba učeben“. Bude uzavřena smlouva o dílo na zpracování
architektonicky stavebního řešení - jednostupňové prováděcí dokumentace
včetně výškopisu a zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, cena díla
205.000 Kč bez DPH.
2. Zadat Ing. Václavu Zimovi, CSc, Masarykovo náměstí 1544, Pardubice, IČO
12964166, zpracování konstrukčního řešení statiky. Bude uzavřena smlouva o
dílo, cena díla 118.000 Kč bez DPH.
3. Zajistit k projektové dokumentaci s konkrétními zpracovateli jednotlivé
odbornosti ústřední
topení,
zdravotechnika,
elektro,
slaboproud,
vzduchotechnika, požární technika, rozpočet (včetně výkazu výměr), radonový
průzkum a průzkumný vrt, celková cena 240.200 Kč bez DPH .
III. Schvaluje
1. Zakázku na zpracování projektové dokumentace na akci „ZŠ Sezemice,
Jiráskova 664 – přístavba učeben“ jako zakázku malého rozsahu, kde se nebude
postupovat dle směrnice č. 3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu. Zakázka bude zadána předem určenému dodavateli bez
výběrového řízení.
2. Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi městem Sezemice a projekční
kanceláří Ing. Vítězslava Vomočila, Sezemická 1243, Pardubice, IČO 131 79527.
Předmětem smlouvy bude zpracování architektonicky stavebního řešení jednostupňové prováděcí dokumentace včetně výškopisu a zajištění stanovisek
dotčených orgánů státní správy na akci „ZŠ Sezemice, Jiráskova 664 – přístavba
učeben“, cena díla 205.000 Kč bez DPH.
3. Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi městem Sezemice a Ing. Václavem
Zimou, CSc, Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, IČO 12964166.
Předmětem smlouvy bude zpracování stavebně konstrukčního řešení (statiky) na
akci „ZŠ Sezemice, Jiráskova 664 – přístavba učeben“, cena díla 118.000 Kč bez
DPH.
4. Zadávat odbornosti samostatně jednotlivým zpracovatelům formou objednávek
v celkové hodnotě 240.200 Kč bez DPH – ústřední topení, zdravotechnika,
elektro, slaboproud, vzduchotechnika, požární technika, rozpočet včetně výkazu
výměr radonový průzkum a průzkumný vrt.
IV. Ukládá vedoucí OSMŽP:
1. Zajistit na akci „ZŠ Sezemice, Jiráskova 664 – přístavba učeben“ uzavření smluv
o dílo na zpracování projektové dokumentace dle bodu III. tohoto usnesení.
2. Zajistit u konkrétních zpracovatelů objednání odborností - ústřední topení,
zdravotechnika, elektro, slaboproud, vzduchotechnika, požární technika,
rozpočet včetně výkazu výměr, radonový průzkum a průzkumný vrt.
T: 31.01.2021
Usnesení č. R/5/1/2021
Rada města Sezemice
I.

Schvaluje smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) číslo
20_SOBSO1_4121731819, týkající se připravovaného projektu „Prodloužení ulice
Severní – prodloužení komunikace, parcelace, výstavba sítí technické infrastruktury".
Smlouva bude uzavřena mezi městem Sezemice a společností ČEZ Distribuce a.s.
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II. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 22.01.2021
Usnesení č. R/6/1/2021
Rada města Sezemice
Bere na vědomí rozpočtové změny č. 1 – č. 13 „Změn rozpisu rozpočtu roku 2020 č. 4/2020“.

Ověřovatel:

Kačer Aleš

Martin Staněk
starosta města

Výpis z usnesení z rady města ze dne 13.01.2021

Datum/podpis:
__________________________

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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