
 
MĚSTO SEZEMICE 

 

VÝPIS 

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE 
 

Den konání jednání: 16. 01. 2013 
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, 
Sezemice 
 
Usnesení č. R/1/1/2013 
Rada města po projednání  
I. schvaluje odpisový plán Základní školy Sezemice na rok 2013 ve výši 821.120 Kč 
II. schvaluje odpisový plán Mateřské školy Sezemice na rok 2013 ve výši 82.980 Kč 
 
Usnesení č. R/2/1/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů  
schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 – 4 uvedenou v rozpočtovém opatření dle rozpisu 
rozpočtu č. 4/2012, které budou zaúčtování v prosinci 2012 
 
Usnesení č. R/3/1/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
I. souhlasí s ukončením nájmu v byte č. 137, Havlíčkova 700, Sezemice dohodou ke 

dni 31. 1. 2013 
II. schvaluje s účinnosti od 01. 02. 2013 přidělit byt č. 137, Havlíčkova 700, Sezemice. 
III. ukládá odboru SM a ŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní 

smlouvy za obvyklých podmínek. 
T: 31. 01. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/4/1/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
I. bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Oprava 

kanalizace Jiráskova ulice - Základní škola v Sezemicích“  
II. rozhodla přidělit veřejnou zakázku „Oprava kanalizace Jiráskova ulice - Základní škola v 

Sezemicích“ uchazeči MIROS dopravní stavby, Hradecká 545, Pardubice, Polabiny, 533 
52 Staré Hradiště, IČO 25267329 
Nabídková cena: 1 823 563,65 Kč bez DPH   

III. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci díla „Oprava kanalizace Jiráskova ulice - 
Základní škola v Sezemicích“ s uchazečem  MIROS dopravní stavby, Hradecká 545, 
Pardubice, Polabiny, 533 52 Staré Hradiště, IČO 25267329 za podmínky, že se smlouva 
doplní o ustanovení ve věci odstoupení od smlouvy pro případ neschválení finančních 
prostředků zastupitelstvem města na realizaci stavby 

IV. ukládá zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a zajistit uzavření 
smlouvy o dílo 

V. ukládá projednat podmínky smlouvy o dílo s firmou MIROS dopravní stavby  
T: ihned 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/5/1/2013 
Rada města projednala předloženou důvodovou zprávu a s odkazem na usnesení 
zastupitelstva města č. Z/48/5/2012 
I. pověřuje starostu města jednat s Pardubickým krajem o změně účelu využití poskytnuté 

dotace dle smlouvy č. OŽPZ/12/41713, město by dotaci využilo na technickou přípravu 
území na výstavbu druhé etapy cyklistické stezky,  

II. v případě, že by Pardubický kraj neschválil změnu využití dotace, rozhodla vrátit dotaci 
na akci „Bioplynová stanice Sezemice – technická příprava území pro výstavbu“ ve výši 
350 000 Kč poskytovateli – Pardubickému kraji 

III. ukládá neprodleně oznámit rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 04. 12. 2012 (usn. č. 
Z/48/5/2012) Pardubickému kraji 

Z: starosta města 
 
Usnesení č. R/6/1/2013 
Rada města po projednání  
I. ukládá připravit grafické znázornění pozemků včetně vlastnických vztahů v lokalitě mezi 

Loučnou a Mlýnským potokem s ohledem na projektovou dokumentaci na revitalizaci 

zeleně  

II. ukládá seznámit se záměrem revitalizace zeleně v katastru města Sezemice mezi řekou 
Loučnou a Mlýnským potokem – sadové úpravy zastupitelstvo města 
T: 5. 03. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. R/7/1/2013 
Rada města po projednání  
bere na vědomí dodatek k interní směrnici o provádění doplňkové činnosti vydaný ředitelem 
Základní školy Sezemice  
 
Usnesení č. R/8/1/2013 
Rada města po projednání 
schvaluje úhradu příspěvků pro Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, příspěvek je hrazen 
vždy jednou za rok 
 
Usnesení č. R/9/1/2013 
Rada města po projednání  
I. schvaluje ceník služeb poskytovaných Městským úřadem Sezemice  
II. schvaluje cenu za zajištění preventivní požární hlídky, a to ve výši 90 Kč včetně DPH za 

1 osobu a 1 hodinu 
 
Usnesení č. R/10/1/2013 
Rada města po projednání  
I. bere na vědomí žádost o příspěvek organizace Kroužky ČR východ o.p.s. a žádost o 

příspěvek zástupce paralympioniků 

II. ukládá předložit došlé žádosti o příspěvky spolu s návrhem rozpočtu na rok 2013 
T: 05. 03. 2013 
Z: místostarosta města 
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Usnesení č. R/11/1/2013 
Rada města po projednání 
I. schvaluje poskytnutí věcného daru panu BK, darovací smlouva bude uzavřena na tento 

majetek města:  

1. notebook Amilo Pro (IČ 4107) včetně operačního systému Windows XP a OFFICE 

2003 Basic (IČ 4108),  

2. mobilní telefon Nokia  

II. souhlasí, aby číslo 606660228 zůstalo majetkem města, veškeré náklady na provoz 

čísla 606660228 bude hradit uživatel 

III. doporučuje zastupitelstvu města schválit dar panu BK ve výši 150.000 Kč. 

 
Usnesení č. R/12/1/2013 
Rada města po projednání 
schvaluje plán schůzí rady města na I. pololetí 2013 
 
 
 
 
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 
 


