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Výpis usnesení rady města Sezemice 

  

Den konání jednání: 05.12.2022 

Místo jednání: Zasedací místnost, Městský úřad Sezemice 

Číslo jednací: SEZ-8962/2022/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. R/34/4/2022  

Rada města Sezemice 

I.  Souhlasí pronajmout pozemky p. č. 852/1 o výměře 1958 m2, p. č. 988/3 o výměře 
2777 m2, p. č. 2120/115 o výměře 1324 m2, p. č. 988/1 o výměře 4361 m2, p. č. 988/4 
o výměře 575 m2 a p. č. 852/4 o výměře 466 m2 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou. 

II.  Ukládá zveřejnit záměr města pronajmout pozemky  p. č. 852/1 o výměře 1958 m2, p. 
č. 988/3 o výměře 2777 m2, p. č. 2120/115 o výměře 1324 m2, p. č. 988/1 o výměře 
4361 m2, p. č. 988/4 o výměře 575 m2 a p. č. 852/4 o výměře 466 m2 vše v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou. 

III.  Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu ve věci změny nájemní smlouvy ze dne 
26.04.2011 uzavřené se společností ZEAS, a. s. Pod Kunětickou horou. 

Termín: 21.12.2022 

 
Usnesení č. R/35/4/2022  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na 
výběr vhodného zpracovatele projektové dokumentace ve stupni DSP „SEZEMICE, 
Kladina-splašková kanalizace“. 

II.  Schvaluje  

1. V souladu se směrnicí č. 3/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu v městě Sezemice, výběr nejvhodnější nabídky uchazeče RECPROJEKT 
s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ 26014327, podané ve veřejné zakázce 
na zpracovatele projektové dokumentace ve stupni DSP „SEZEMICE, Kladina-
splašková kanalizace“ 

2. Další pořadí uchazečů, kde na druhém místě se umístila firma Multiaqua s.r.o., 
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ 60113111, a na třetím místě firma 
VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střezině 1079/10, 500 
03 Hradec Králové, IČO: 48153362. 

III.  Ukládá vedoucí OSMŽP  

1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky. 

2. Zajistit uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace ve stupni 
DSP „SEZEMICE, Kladina-splašková kanalizace“ s vybraným uchazečem. 

Termín: 31.12.2022 
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Usnesení č. R/36/4/2022  

Rada města Sezemice v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a 2 a dále dle ustanovení 

§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

Vydává směrnici č. 8/2022 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  

 
Usnesení č. R/37/4/2022  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí důvodovou zprávu o pořízení svítidel veřejného osvětlení (VO) 
a jejich výměně.  

II.  Schvaluje v souladu se směrnicí o způsobu zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, zakázku malého rozsahu na pořízení 55 ks svítidel VO u společnosti Eliher 
s.r.o., Fáblovka 403, 533 52 Pardubice, IČO 25948024 za celkovou cenu 272.635 Kč 
bez DPH (329.888 Kč včetně DPH) za účelem výměny. 

III.  Ukládá vedoucí OSMŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s pořízením svítidel 
VO dle bodu II. tohoto usnesení. 

Termín: 15.12.2022 

 
Usnesení č. R/38/4/2022  

Rada města Sezemice 

Schvaluje mimořádnou odměnu Bc. Veronice Machaté, ředitelce Mateřské školy Pohádka, 
Sezemice, za mimořádné nadstandardní práce dle žádosti ze dne 21.11.2022 č. j. MšS 
654/22. 

  

  

  

  

Ověřovatel: Krejčík Luboš Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


