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Výpis usnesení rady města Sezemice 

  

Den konání jednání: 07.09.2021 

Místo jednání: Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice 

Číslo jednací: SEZ-5664/2021/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. R/115/16/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Souhlasí   

1. S umístěním stavby č. IV-12-2021979/VB/01, název stavby „Sezemice, Veská p. 
č. 368/2 - knn“. Předpokládaný rozsah dotčení pozemků p. č. 382/1 v k. ú Veská 
bude činit 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 inženýrské sítě a 
dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021979/VB/01, název stavby „Sezemice, 
Veská p. č. 368/2 - knn“ přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice a to p. č. 
382/1 v k. ú. Veská za těchto podmínek: 
a. cena za zřízení věcného břemene bude stanovena jednorázovou úhradou ve 

výši 1.584 Kč a k této částce bude připočteno 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. 

II.  Schvaluje zřízení věcného břemene umožňující využití pozemku p. č. 382/1, v k. ú. 
Veská pro zřízení umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční 
soustavy, přičemž povinným bude město Sezemice a oprávněným bude společnost 
ČEZ Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, a to za podmínek uvedených 
v bodu I. tohoto usnesení. 

III.  Schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která 
zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravování, údržbu, úpravu, obnovu a 
výměnu součásti distribuční soustavy přes část pozemku ve vlastnictví města 
Sezemice p. č. 382/1 v k. ú. Veská, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za jednorázovou úhradu ve výši 
1.584 Kč a k této částku bude připočteno DPH. 

IV.  Ukládá vedoucí odboru zajistit: 

1. Do doby vybudování stavby „Sezemice, Veská p. č. 368/2 - knn“ uzavřít smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění 
stavby dle bodu I. tohoto usnesení 

2. Po vybudování stavby „Sezemice, Veská p. č. 368/2 - knn“ uzavřít smlouvu o 
zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby a předloženého 
geometrického plánu a dle bodu III. tohoto usnesení. 
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Usnesení č. R/116/16/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Souhlasí s pronájmem a s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 404/4 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 6 m2 na základě žádosti RM za účelem 
umístění mobilní buňky, která bude sloužit pro uschování elektrické motorky.  

II.  Ukládá vedoucí OSMŽP: 

1. Zveřejnit záměr pronajmout část pozemku p. č.404/4 o výměře 6 m2 v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou za účelem umístění mobilní buňky, a to za nájemné 1.800 
Kč/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu. 

2. Po zveřejnění záměru města předložit zprávu radě města k projednání. 
Termín 30.09.2021 

 
Usnesení č. R/117/16/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým 
věcem – pozemků p. č. 1792/2 o výměře 600 m2, p. č. 1792/7 o výměře 155 m2 a p. č. 
1792/8 o výměře 206 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města Sezemice 
do vlastnictví manželů MJ a KJ. 

II.  Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva 
pozemků p. č. 1792/2 o výměře 600 m2, p. č. 1792/7 o výměře 155 m2 a p. č. 1792/8 o 
výměře 206 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města. 

Termín: 07.12.2021 

 
Usnesení č. R/118/16/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Schvaluje navýšení paušální roční částky za výkon úkolů na úseku zajišťování 
záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Sezemice tak, že počet obyvatel obce 
bude vynásoben částkou 160 Kč. K dohodnuté paušální odměně bude účtována 
náhrada za použití silničního motorového vozidla Městské policie Sezemice ve výši 10 
Kč za 1 ujetý km. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám budou uzavřeny s obcemi Býšť, 
Časy, Dolní Ředice, Horní Ředice, Dříteč, Chvojenec, Lány u Dašic, Němčice, Ostřetín, 
Rokytno, Slepotice a Spojil s účinností od 01.01.2022. 

II.  Schvaluje navýšení paušální roční částky za výkon úkolů na úseku zajišťování 
záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Sezemice tak, že počet obyvatel obce 
bude vynásoben částkou 160 Kč. K dohodnuté paušální odměně bude účtována 
náhrada za použití silničního motorového vozidla Městské policie Sezemice ve výši 10 
Kč za 1 ujetý km. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám budou uzavřeny s obcí Vysoké 
Chvojno s účinností od 01.01.2023. 

III.  Ukládá starostovi města uzavřít dodatky k veřejnoprávním smlouvám dle bodu I. tohoto 
usnesení. 

Termín 31.10.2021 
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Usnesení č. R/119/16/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci nákupu dopravního automobilu pro 
Jednotku dobrovolných hasičů města Sezemice. 

II.  Schvaluje   

1. Postup při výběru dodavatele: 

• Přímé oslovením tří uchazečů: 
o Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, 54101 Trutnov, IČO: 25931270, 
o FD servis Praha, s.r.o., Verdiho 577/17, Chodov 14900 Praha, IČO: 

25710427,  
o MotoTrade VM s.r.o., Lipová 151/3, 56601 Vysoké Mýto, IČO: 28822498. 

• Vymezit termín dodávky do 31.06.2022. 

• Jako jediné výběrové kritérium určit cenu bez DPH. 

• Jako maximální cenu stanovit ve výši 950.413,22 Kč bez DPH 

2. Kupní smlouvu. 
3. Výzvu k podání nabídek včetně technické specifikace. 

III.  Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje členy této komise – Martin Staněk, Jiráskova 309, 
Sezemice; Petr Řezníček, Palackého 284, Sezemice; Miroslav Kolář, Počápelská 
697,  Sezemice, náhradník: Monika Liduchová, Kunětice 80,  Sezemice. 

IV.  Ukládá vedoucí OSMŽP: 

1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na nákup dopravního automobilu. 
2. Předložit výsledky výběrového řízení ke schválení radě města. 
Termín: 22.09.2021 

 
Usnesení č. R/120/16/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Souhlasí s nákupem samojízdné sekačky se sběrem trávy.  

II.  Schvaluje   

1. Postup při výběru dodavatele: 

• Přímé oslovením tří uchazečů: 
o KOBRA kovo s.r.o., Chaloupky 285/27, Svobodné Dvory, Hradec králové, 

IČO: 26014050 

o Profigrass s.r.o., Holzova 1527/9, 62800 Brno, IČO: 25319876 

o UNIAGRA CZ a.s., Jarošovice 790, Týn nad Vltavou, IČO: 25191578 

• Vymezit termín dodávky do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy. 

• Jako jediné výběrové kritérium určit cenu bez DPH. 

• Jako maximální cenu stanovit 809.393 Kč bez DPH. 
2. Kupní smlouvu. 
3. Výzvu k podání nabídek včetně technické specifikace.  

III.  Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje členy této komise – Martin Staněk, Jiráskova 309, 
Sezemice; Petr Řezníček, Palackého 284, Sezemice; Ladislav Kubizňák, Zahradní 
543, Sezemice, náhradník: Monika Liduchová, Kunětice 80, p. Sezemice. 

IV.  Ukládá vedoucí OSMŽP: 

1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na nákup samojízdné sekačky se sběrem 
trávy. 

2. Předložit výsledky výběrového řízení ke schválení radě města. 
Termín: 22.09.2021 
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Usnesení č. R/121/16/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci modernizace víceúčelových hřišť I. a II v 
Sezemicích. 

II.  Schvaluje   

1. Postup při výběru dodavatele stavby „Modernizace víceúčelových hřišť I. a II 
Sezemice“.: 

• Přímé oslovením uchazečů: 
o PERFECT ICE s.r.o., Provozní 3226, 72300 Ostrava, IČO: 27860221 

o ICE-TECH CZ, s.r.o., Úprkova 803/67, 500 09 Hradec Králové, IČO: 
01786962 

o Ice Professional s.r.o., Boční 200/7, 71200 Ostrava, IČO: 04875320 

o BAGRUNC, s.r.o., Riegrova 1616/8, Svitavy, IČO 05370507 

• Vymezit termín realizace na dobu od 01.10.2021 do 31.12.2021 

• Jako jediné výběrové kritérium určit cenu bez DPH. 
2. Smlouvu o dílo. 
3. Výzvu k podání nabídek.  

III.  Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje členy této komise – Martin Staněk, Jiráskova 309, 
Sezemice; Petr Řezníček, Palackého 284, Sezemice; Ladislav Kubizňák, Zahradní 
543, Sezemice, náhradník: Monika Liduchová, Kunětice 80, p. Sezemice. 

IV.  Ukládá   

1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Modernizace víceúčelových hřišť I. a 
II Sezemice“. 

2. Předložit výsledky výběrového řízení ke schválení radě města. 
Termín 22.09.2021 

 
Usnesení č. R/122/16/2021  

Rada města Sezemice s odkazem na usnesení č. R/116/18/20 ze dne 07.10.2020 

Souhlasí s využitím prostor ve 3. NP Městské knihovny v Sezemicích za účelem vedení 
cvičebních lekcí kraniosakrální jógy a lekcí zaměřené na zdravotní a kondiční cvičení. Lekce 
budou probíhat pod záštitou Městské knihovny Sezemice. Město nebude účtovat nájemné. 
Termíny lekcí budou dohodnuty tak, aby nenarušovali chod městské knihovny. 

  

  

  

  

Ověřovatel: Kačer Aleš Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


