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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 08.11.2017 
Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  
Číslo jednací: SEZ-6609/2017/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/157/20/2017 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2018. 

Usnesení č. R/158/20/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů. 
II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy 

domů a bytů  

Usnesení č. R/159/20/2017 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje vyřazení majetku Mateřské školy Pohádka, Sezemice dle žádosti čj. 160/17 ze 
dne 11.07.2017. 

Usnesení č. R/160/20/2017 

Rada města Sezemice: 
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu o realizaci výměny 7 sloupů veřejného osvětlení. 
II. Rozhoduje, že akce „výměny sloupů veřejného osvětlení“ je zakázkou malého rozsahu 

a že při výběru dodavatele se nebude postupovat dle zákona 134/2016 Sb. – Zákon o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění, ani dle směrnice 1/2013 o způsobu 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městě Sezemice (úplné znění evidované 
pod číslem 04/2016). 

III. Rozhoduje o realizaci akce společností ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 
Hradec Králové, IČ: 150 62 201. 

IV. Schvaluje smlouvu o dílo na výměnu sloupů veřejného osvětlení se společností ERMO 
spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, IČ: 150 62 201 za cenu 
109.997,37 Kč včetně DPH 

V. Ukládá zajistit uzavření smlouvy o dílo na výměnu sloupů veřejného osvětlení se 
společností ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, IČ: 150 62 
201 

T: 10.10.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/161/20/2017 

Rada města Sezemice: 
I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, peněžité plnění poskytované 
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena finančního 
výboru a kontrolního výboru za rok 2017 pro: 
1. Finanční výbor částku 22.000 Kč. 
2. Kontrolní výbor částku 15.000 Kč. 

II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit peněžité plnění pro členy komisí za činnost v 
roce 2017 pro: 

1. Komisi sportu částku 45.000 Kč. 
2. Komisi pro občanské záležitosti částku 42.000 Kč. 
3. Komisi kultury částku 46.800 Kč. 
4. Komisi sociální částku 29.800 Kč. 
5. Komisi pro projednávání přestupků města Sezemice částku 3.400 Kč. 

III. Doporučuje předsedům výborů připravit návrh na rozdělení odměn pro jednotlivé členy 
a tento návrh předložit do 21.11.2017 místostarostovi města. 

IV. Ukládá předsedům komisí připravit návrh na rozdělení odměn pro jednotlivé členy a 
tento návrh předložit místostarostovi města. 

T: 21.11.2017 
Z: předsedové komisí 
V. Doporučuje zastupitelstvu města schválit Martinu Ulrychovi, bytem Pod Vinicí 689, 

Sezemice, a Ing. Renatě Dvořákové, bytem V Uličkách, Sezemice, odměnu za výkon 
funkce člena Školské rady při Základní škole Sezemice, okres Pardubice za rok 2016 – 
2017, každému ve výši 2.000 Kč.  

VI. Ukládá místostarostovi projednat s ředitelem ZŠ možnost zrušení školské rady. 
T: 30.11.2017 
Z: místostarosta města 

Usnesení č. R/162/20/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí zprávu ve věci odměňování členů zastupitelstva města, členů komisí a 
výborů. Tato zpráva bude předložena Zastupitelstvu města Sezemice dne 06.12.2017.  

II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit pravidla pro poskytování dalších plnění 
z rozpočtu města pro členy zastupitelstva města v předloženém znění s tím, že bude 
upravena cena příspěvku na 1 stravenku na částku 60 Kč.  

Usnesení č. R/161/20/2017 

Rada města Sezemice: 

Ukládá místostarostovi předložit rozpis jednotlivých složek platu pro ředitele příspěvkových 
organizací.  
T: 22.11.2017 
 

 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


