Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

07.10.2021
Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-6491/2021/TAJ/Rá

Usnesení č. R/136/18/2021
Rada města Sezemice
I.

Konstatuje , že záměr města pronajmout část pozemku p. č. 404/4 o výměře 6 m2 v k.
ú. Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst.1 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, od 14.09.2021 –
30.09.2021.

II.

Schvaluje pronajmout část pozemku p. č. 404/4 o výměře 6 m2 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou RM za účelem umístění mobilní buňky na úschovu elektrické motorky, a to za
výši nájemného 1.800 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

III. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření nájemní smlouvy dle podmínek uvedených
v bodě II. tohoto usnesení.
Termín: 31.10.2021
Usnesení č. R/137/18/2021
Rada města Sezemice
I.
II.

Bere na vědomí nabídku na pronájem pozemků p. č. 359/65, p. č. 359/66, p. č. 359/67,
p. č. 359/68 v k. ú. Veská od Mgr. ZB, a pozemku p. č. 359/64 v k. ú. Veská od LK.
Ukládá vedoucí OSMŽP prověřit podmínky pronájmu pozemků uvedených v odst. I. a
zajistit od vlastníků pozemků návrh nájemní smlouvy.
Termín: 30.11.2021

Usnesení č. R/138/18/2021
Rada města Sezemice
Souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p. č 484/2 o výměře 508 m2 ostatní komunikace,
ostatní plocha v k. ú. Lukovna, který je v majetku České republiky s příslušností hospodařit
s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města
Sezemice.
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Usnesení č. R/139/18/2021
Rada města Sezemice
I.
II.

Bere na vědomí předložené možnosti řešení úpravy parkování na Husově náměstí
v Sezemicích.
Schvaluje studii na úpravu parkování na Husově náměstí v Sezemicích ve variantě
dvě, která bude podkladem pro další projektové zpracování.

III. Ukládá vedoucí OSMŽP zadat vypracování projektové dokumentace pro povolení a
realizaci stavby v souladu se studií ve variantě druhé (dle bodu II).
Termín: 30.11.2021
Usnesení č. R/140/18/2021
Rada města Sezemice
Bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na
zakázku „Sezemice – dopravní automobil“.
II. Schvaluje v souladu se směrnicí č. 3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, a na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku „Sezemice –
dopravní automobil“ výběr uchazeče Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, 54101
Trutnov, IČO: 25931270. S vybraným uchazečem bude uzavřena kupní smlouva s
kupní cenou 1.094.714 Kč včetně DPH.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP:
1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky.
2. Zajistit uzavření kupní smlouvy na akci „Sezemice – dopravní automobil“ s
vybraným uchazečem.
Termín: 25.10.2021
I.

Usnesení č. R/141/18/2021
Rada města Sezemice
I.
II.

Bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na
zakázku „Samojízdná sekačka se sběrem trávy“.
Schvaluje v souladu se směrnicí č. 3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, a na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku „Samojízdná
sekačka se sběrem trávy“ výběr uchazeče KOBRA kovo s.r.o., Chaloupky 285/27,
Svobodné Dvory, Hradec králové, IČO 26014050. S vybraným uchazečem bude
uzavřena kupní smlouva s kupní cenou 938.960 Kč včetně DPH.

III. Ukládá vedoucí OSMŽP:
1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky
2. Zajistit uzavření kupní smlouvy na akci „Samojízdná sekačka se sběrem trávy“ s
vybraným uchazečem.
Termín: 25.10.2021
Usnesení č. R/142/18/2021
Rada města Sezemice v souladu s odst. 3 § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení)
Schvaluje smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2021. Městu bude poskytnuta dotace do výše 70 % ze skutečných
celkových nákladů, maximálně však 40.000 Kč, na pořízení pneumatik pro požární vozidla
JSDH města Sezemice.
Výpis z usnesení z rady města ze dne 07.10.2021
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Ověřovatel:

Plecháček Vlastimil

Martin Staněk
starosta města

Výpis z usnesení z rady města ze dne 07.10.2021

Datum/podpis:
__________________________

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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