Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města Sezemice
Den konání jednání:
Místo jednání:

16.06.2021
Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-3836/2021/TAJ/Rá

Usnesení č. R/77/12/2021
Rada města Sezemice
Bere na vědomí kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do 1. ročníku školní roku 2021/2022 do
Základní školy Sezemice, okres Pardubice. Kritéria ředitel školy vydává pro každý školní rok.
Usnesení č. R/78/12/2021
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí žádost Věry Kosinové, IČO 48162485, Pardubice II, Polabiny,
Prodloužená 226, o poskytnutí finančního daru pro zařízení pro zdravotně postižené
Daneta.

II.

Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Věře Kosinové, IČO
48162485, Pardubice II, Polabiny, Prodloužená 226, pro zařízení pro zdravotně
postižené Daneta na pokrytí neinvestičních výdajů v roce 2021 pro občana města
Sezemice.

III. Ukládá vedoucí FO uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši
5.000 Kč s Věrou Kosinovou dle bodu II.
Termín: 30.06.2021
Usnesení č. R/79/12/2021
Rada města Sezemice
I.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č. UZSVM/HPU/4172/2021 –
HPUM mezi Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, jako převodcem a městem
Sezemice, jako nabyvatelem. Předmětem bezúplatného převodu je pozemek p. č. 661,
ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 99 m2 v k. ú. Velké Koloděje v účetní
evidenci 990 Kč. Tato smlouva a celé její znění je nedílnou součástí důvodové zprávy.

II.

Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu zastupitelstvu města dle bodu I. tohoto
usnesení.
Termín: 07.09.2021
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Usnesení č. R/80/12/2021
Rada města Sezemice
I.

Souhlasí s přiloženým soupisem nároků na pozemek p. č. 1952/3 o výměře 157
m2, oceněn na 1.880 Kč, který vypracovala společnost GEOREAL spol. s.r.o., se
sídlem Hálkova 12, Plzeň, odpovědná projektantka Ing. Martina Šedivá.

II.

Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit za město Sezemice odeslání podepsaného soupisu
nároků dle bodu I.na Státní pozemkový úřad Pardubice.
Termín: 17.06.2021

Usnesení č. R/81/12/2021
Rada města Sezemice
I.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků v rámci majetkoprávního
vypořádání mezi městem Sezemice a Ředitelstvím silnic a dálnic, Správa Pardubice,
Hlaváčova 902, Pardubice, s tím, že město Sezemice doplatí rozdíl ceny 404 Kč.
Ředitelství silnic a dálnic převede městu Sezemice pozemky v k. ú. Počaply nad
Loučnou p. č. 429/10, p. č. 429/11, p. č. 429/13, p. č. 429/14, p. č. 429/19, p. č. 429/17
a p. č. 429/9, v k. ú. Sezemice na Loučnou p. č. 1908/15, p. č. 1908/16, p. č. 1801/11,
p. č. 1885/1, p. č. 1801/12, p. č. 1870/5, p. č. 1801/3, p. č. 1801/10, p. č. 1870/3, p. č.
1870/4, p. č. 1831/26, p. č. 1831/2, p. č. 1831/25, p. č. 1831/7 a v k. ú. Pardubice: p. č.
2120/48, město Sezemice převede do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic pozemky v
k. ú. Sezemice nad Loučnou p. č. 2120/13, p. č. 2120/31, p. č. 2120/69, p. č. 2120/74,
p. č. 2120/22.

II.

Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu zastupitelstvu města dle bodu I. tohoto
usnesení.
Termín: 07.09.2021

Usnesení č. R/82/12/2021
Rada města Sezemice
I.

II.

Souhlasí
1. S umístěním stavby č. 11011-097423, VPIC Veská, název stavby „Rekonstrukce
mostu č. 32243-2“. Předpokládaný rozsah dotčení pozemku p. č. 369/16 v k. ú.
Veská bude činit cca 12 bm s tím, že se výměra může snížit nebo zvýšit na základě
vyhotoveného geometrického plánu.
2. S uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti o umístění stavby
č. č. 11011-097423, VPIC Veská, název stavby „Rekonstrukce mostu č. 32243-2“
přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č. 369/16 v k. ú. Veská za těchto
podmínek:
a. cena za zřízení věcného břemene bude stanovena jednorázovou úhradou 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 oprávněný.
Schvaluje zřízení služebnosti umožňující využití pozemku p. č. 369/16 v k. ú. Veská
pro zřízení umístění, provozování, opravování a udržování zařízení komunikačního
vedení, přičemž povinným bude město Sezemice a oprávněným bude společnost
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Praha 9, a to za podmínek uvedených
v bodu I. tohoto usnesení.
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Strana 2 (celkem 5)

č. j. SEZ-3836/2021/TAJ/Rá

III.

Schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti o umístění stavby
č. 11011-097423, VPIC Veská, název stavby „Rekonstrukce mostu č. 32243-2 která
zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravování, údržbu, úpravu, obnovu a
výměnu komunikační vedení přes část pozemku ve vlastnictví města Sezemice p. č.
369/16 v k. ú. Veská, s oprávněnou právnickou osobou společností CETIN a.s., se
sídlem Českomoravská 2510/19, Praha 9 za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč
bez DPH.

IV. Ukládá
1. Do doby vybudování stavby č. 11011-097423, VPIC Veská, název stavby
„Rekonstrukce mostu č. 32243-2“ uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti dle bodu I. tohoto usnesení.
2. Po vybudování stavby „č. 11011-097423, VPIC Veská, název stavby
„Rekonstrukce mostu č. 32243-2“ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti dle skutečného zaměření stavby a předloženého geometrického plánu
a dle bodu III. tohoto usnesení.

Usnesení č. R/83/12/2021
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci akce „Výměna zdroje tepla pro vytápění a
ohřev TEV v objektu Městského úřadu Sezemice“.

Schvaluje postup při výběru dodavatele akce „Výměna zdroje tepla pro vytápění a
ohřev TEV v objektu MěÚ Sezemice“:
1. Přímo oslovit uchazeče – VTP-Mont s.r.o., Pražská 67, Popkovice, Pardubice, IČO
27525457, INMONT v.o.s., Tyršovo náměstí 23, Sezemice, IČO
49287672, INSTATOP CZ s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Zelené Předměstí,
Pardubice IČO: 26007711, Josef Kaplan, Jeníkovice 17, 535 01, IČO: 65234197.
2. Jako jediné výběrové kritérium určit cenu bez DPH.
III. Schvaluje
1. Výzvu k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci „Výměna zdroje tepla pro vytápění a ohřev TEV v objektu
MěÚ Sezemice“.
2. Smlouvu o dílo dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, kde předmětem díla je realizace akce „Výměna zdroje tepla pro vytápění
a ohřev TEV v objektu MěÚ Sezemice“.
IV. Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje členy této komise - Ing. Vlastimila Plecháčka,
Martina Staňka, Moniku Doležalovou a náhradníka Ladislava Kubizňáka, Zahradní
543, 533 04 Sezemice.

II.

V.

Ukládá vedoucí OSMŽP:
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Výměna zdroje tepla pro vytápění a
ohřev TEV v objektu MěÚ Sezemice“.
2. Předložit výsledek výběrového řízení ke schválení radě města.
Termín: 30.06.2021

Usnesení č. R/84/12/2021
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci akce „Výměna oken včetně venkovních
žaluzií na objektu dílen ZŠ Sezemice“.
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Schvaluje postup při výběru dodavatele akce „Výměna oken včetně venkovních
žaluzií na objektu dílen ZŠ Sezemice“:
1. Přímo oslovit uchazeče – pzmOKNA s.r.o., Smilova 349, Zelené Předměstí, 530
02 Pardubice, IČO: 28852893, PS HOME STAR s.r.o., Železničního pluku 2188,
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 03221466, STAFI FINALIZACE
STAVEB s.r.o., č.p. 320, 530 02 Ostřešany, IČO: 25968203.
2. Jako jediné výběrové kritérium určit cenu bez DPH.
Schvaluje
III.
1. Výzvu k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci „Výměna oken včetně venkovních žaluzií na objektu dílen
ZŠ Sezemice“.
2. Smlouvu o dílo dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, kde předmětem díla je realizace akce „Výměna oken včetně venkovních
žaluzií na objektu dílen ZŠ Sezemice“.
IV. Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje členy této komise - Ing. Vlastimila Plecháčka,
Ladislava Kubizňáka, Moniku Doležalovou a náhradníka Moniku Liduchovou, Kunětice
80, Sezemice.
II.

V.

Ukládá vedoucí OSMŽP:
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Výměna oken včetně venkovních
žaluzií na objektu dílen ZŠ Sezemice“.
2. Předložit výsledek výběrového řízení ke schválení radě města.
Termín: 30.06.2021

Usnesení č. R/85/12/2021
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na
zakázku „Bezpečná doprava v ul. Kunětická a Pernštýnská“.

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, Staré Hradiště, IČO 27523934, podané ve veřejné
zakázce „Bezpečná doprava v ul. Kunětická a Pernštýnská“, která předložila
nejvýhodnější nabídku s cenou ve výši: 3.151.132,03 bez DPH.
2. Další pořadí uchazečů:
• 2. místo – Agrostav Pardubice, akciová společnost, Hostovická 231, Černá za
Bory, Pardubice, IČO: 46506063,
• 3. místo – BAUSET CZ, a. s, Nemošická 1495, Pardubice, IČ 63217139,
• 4. místo – Grano Skuteč spol. s.r.o., Tyršova 389, Skuteč, IČO: 60913088,
• 5. místo – Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice,
IČO: 25253361.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP:
1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky.
2. Zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci „Bezpečná doprava v ul. Kunětická a
Pernštýnská“ s vybraným uchazečem.
Termín: 18.06.2021

II.
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Usnesení č. R/86/12/2021
Rada města Sezemice v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Jmenuje Ing. Renatu Dvořákovou a Lic. Petru Matúšů členkami Školské rady při Základní
škole Sezemice, okres Pardubice, na funkční období od 01.06.2021 do 31.05.2024.
Usnesení č. R/87/12/2021
Rada města Sezemice
I.

II.

Bere na vědomí zprávu ohledně revize sloupů veřejného osvětlení na území města
Sezemice a všech jeho částí (Lukovna, Dražkov, Kladina, Velké Koloděje, Veská a
Počaply) včetně revizí rozvaděčů.
Schvaluje Smlouvu o dílo na provedení revize, která bude uzavřena mezi městem
Sezemice a Radkem Machatým, IČO 64818497, kde předmětem díla bude provedení
revize sloupů veřejného osvětlení (dále jen VO) na území města Sezemice a všech
jeho částí (Lukovna, Dražkov, Kladina, Velké Koloděje, Veská a Počaply) včetně revizí
rozvaděčů, cena díla je stanovena na 135.222,34 Kč včetně DPH.

Usnesení č. R/88/12/2021
Rada města Sezemice
Bere na vědomí termíny schůzí Rady města na II. pololetí 2021. Termín schůze v červenci
se stanovuje na 14.07.2021, v srpnu na 16.08.2021, v září na 07.09.2021 a poté na každou
středu v sudý týden.

Ověřovatel:

Schillerová Marie

Martin Staněk
starosta města

Výpis z usnesení z rady města ze dne 16.06.2021

Datum/podpis:
__________________________

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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