Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města
z řádné schůze Rady města Sezemice
Den konání jednání:
Místo jednání:

18.05.2016
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost

Usnesení č. R/75/10/2016
Rada města Sezemice podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
I.

Bere na vědomí:
1. Zprávu ve věci závěrečného účtu města Sezemice za rok 2015.
2. Zprávu ve věci účetní závěrky města Sezemice za rok 2015.
3. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2015 provedeného podle § 2 a 3
zákona č. 420/2004 Sb. a konstatuje, že byly zjištěny drobné chyby a nedostatky.

II. Doporučuje zastupitelstvu
k 31.12.2015 bez výhrady.
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III. Doporučuje zastupitelstvu
k 31.12.2015.
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IV. Doporučuje zastupitelstvu města schválit hospodaření sociálního fondu za rok 2015 a
navrhuje převést zůstatek sociálního fondu na rok 2016.
V. Schvaluje výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice za rok
2015 bez výhrad a rozděluje hospodářský výsledek ve výši Kč 1.025.908,86 Kč
následovně:
1. Vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku 0 Kč.
2. Přidělit do fondu odměn částku 150 000,00 Kč.
3. Přidělit do fondu rezervního částku 875.908,86 Kč.
VI. Schvaluje výroční zprávu o hospodaření Základní školy Sezemice za rok 2015 bez
výhrad a rozděluje hospodářský výsledek ve výši Kč 931.546,26 Kč následovně:
1. Vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku 0 Kč.
2. Přidělit do fondu odměn částku 131.546,26 Kč.
3. Přidělit do fondu rezervního částku 800.000,00 Kč.
VII. Bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření města Sezemice za rok 2015.
Usnesení č. R/76/10/2016
Rada města Sezemice podle vyhlášky č. 220/2013 Sb. a dle vnitřních předpisů:
Schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Sezemice, okres
Pardubice IČ 60156953 za rok 2015. O úkonu schválení sepsala rada města Protokol o
schvalování účetní závěrky, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Usnesení č. R/77/10/2016
Rada města podle vyhlášky č. 220/2013 Sb. a dle vnitřních předpisů:
Schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, Sezemice
IČ 60156961 za rok 2015. O úkonu schválení sepsala rada města Protokol o schvalování
účetní závěrky, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. R/78/10/2016
Rada města Sezemice:
Konstatuje, že záměr města pronajmout část pozemku p. č. 811/2 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou o výměře 40 m2 na dobu určitou dvou let za roční nájemné 400 Kč byl zveřejněn
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů.
II. Rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu, kde předmětem smlouvy bude pronájem části
pozemku p. č. 811/2 o výměře 40 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, který je zapsán na
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
panu J. H., bytem… , na dobu určitou dvou let za nájemné ve výši 400 Kč/rok, účel
pronájmu uskladnění dřeva.
III. Ukládá vypracovat návrh nájemní smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení a tuto smlouvu
uzavřít.
T: 31.05.2016
Z: vedoucí OSMŽP
I.

Usnesení č. R/79/10/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí zprávu ve věci návrhu směny pozemků st. p. č. 48 za p. č. 459/17
v k. ú. Veská.

II. Nesouhlasí se směnou vlastnických práv k nemovitým věcem – pozemku st. p. č. 48
z vlastnictví manželů Havránkových a pozemku p. č. 459/17 z vlastnictví města, oba v k.
ú. Veská.
Usnesení č. R/80/10/2016
Rada města Sezemice:
Schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Sezemice, které se uskuteční dne
07.06.2016 v sále města od 17:00 hodin.
Usnesení č. R/81/10/2016
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí žádost ředitele školy Mgr. Jiřího Březiny ve věci souhlasu s použitím
investičního fondu příspěvkové organizace Základní školy Sezemice, okres Pardubice na
nákup konvektomatu a na opravu či rekonstrukci sociálního zařízení zaměstnanců.
II. Souhlasí s nákupem konvektomatu do školní jídelny za celkovou kupní cenu ve výši
327.589 Kč včetně DPH. Částka 300 tis. bude uhrazena z investičního příspěvku města
v souladu se závaznými ukazateli, částka ve výši 27.589 Kč bude uhrazena
s investičního fondu.
III. Souhlasí s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Základní školy
Sezemice, okres Pardubice na částečnou úhradu kupní ceny za konvektomat ve výši
28.000 Kč.
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IV. Souhlasí s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Základní školy
Sezemice, okres Pardubice na rekonstrukci sociálního zařízení. Částka za provedení
díla bude upřesněna po provedení poptávkového řízení.
V. Ukládá řediteli školy Mgr. Jiřímu Březinovi provést poptávkové řízení na dodavatele díla
rekonstrukce sociálního zařízení a předložit radě města výsledek poptávkového řízení
k odsouhlasení.
T: 31.05.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/82/10/2016
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí informaci komise sportu o akci „Den dětí v pohybu“, kterou bude komise
organizovat dne 01.06.2016 od 17:00 hodin na hřišti TJ Spartak Sezemice.
Usnesení č. R/83/10/2016
Rada města Sezemice podle §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Schvaluje řediteli Základní školy Sezemice panu Mgr. Jiřímu Březinovi odměnu ve výši
20.000 Kč.
Usnesení č. R/84/10/2016
Rada města Sezemice:
Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14209693 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí.

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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