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Výpis usnesení rady města Sezemice 

  

Den konání jednání: 14.07.2021 

Místo jednání: Zasedací místnost, Městský úřad Sezemice 

Číslo jednací: SEZ-4413/2021/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. R/100/14/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci veřejné zakázky "Oprava Božích muk 
v Dražkově". 

II.  Schvaluje   

1. Zadat veřejnou zakázku „Oprava Božích muk v Dražkově“ v souladu se směrnicí 
č. 3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

2. Postup a podmínky při výběru dodavatele akce „Oprava Božích muk v Dražkově“ 
takto: 

a. Vymezuje se termín realizace veřejné zakázky na dobu od 23.08.2021 do 
30.11.2021. 

b. Jako jediné výběrové kritérium určuje cena bez DPH. 
c. Přímo budou osloveny tři uchazeči: 

o BcA. Zdeněk Šmahel, DiS. – restaurátor, Vaňkova 1336, Chrudim IV, IČO: 
65704771 

o BcA. Jaroslav Vrbata, Generála Svobody 622, Pardubice, IČO: 70165181 

o Branislav Letavaj, 1.mája 204/45 02401 Kysucké Nové Město, IČO: 
43616003 

III.  Schvaluje   

1. Smlouvu o dílo. 
2. Výzvu k podání nabídek. 

IV.  Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje členy této komise - Ing. Vlastimil Plecháček, Ke 
Křížku 761, Sezemice, Monika Doležalová, Veská 60, Sezemice, Ladislav Kubizňák, 
Zahradní 543, Sezemice, náhradník: Monika Liduchová, Kunětice 80, Sezemice. 

V.  Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit výběr vhodného dodavatele na veřejnou zakázku 
„Oprava Božích muk v Dražkově“. 

Termín: 31.07.2021 
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Usnesení č. R/101/14/2021  

Rada města Sezemice v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Schvaluje výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Pohádka, Sezemice, pro školní rok 
2021/2022 ve třídě "Medvídci" z 24 dětí na 28 dětí, ve třídě "Myšky z 20 dětí na 21 dětí, ve 
třídě "Včeličky" z 24 dětí na 28 dětí, ve třídě "Žabičky" z 24 dětí na 25 dětí.  

 
Usnesení č. R/102/14/2021  

Rada města Sezemice 

Schvaluje ředitelce Mateřské školy Pohádka, Sezemice, mimořádnou odměnu za 
mimořádnou nadstandardní práci. Zdůvodnění je součástí usnesení.  

 
Usnesení č. R/103/14/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Schvaluje smlouvu o centralizovaném zadávání, která bude uzavřena mezi městem 
Sezemice, jako podřazeným odběratelem a Sdružením místních samospráv České 
republiky, jako centrálním odběratelem. Smlouva bude uzavřena za účelem 
centralizovaného zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky energií 
kupovaných na komoditních burzách. 

II.  Pověřuje Sdružení místních samospráv České republiky, se sídlem Nábřeží 599, Zlín 
- Prštné, IČO 75130165, ke všem úkonům, souvisejících s centralizovaným zadáváním 
veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky energií kupovaných na 
komoditních burzách ve smyslu § 64, písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Pověření je specifikované ve 
smlouvě o centralizovaném zadávání.  

  

  

  

  

Ověřovatel: Kačer Aleš Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


