Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

12.09.2017
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost
SEZ-5007/2017/TAJ/Rá

Usnesení č. R/118/16/2017
Rada města Sezemice:
I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem
1. části pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská o výměře cca 120 m2 (sousedící
s pozemkem p. č. 458/38 v k. ú. Veská) z vlastnictví města
2. části pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská o výměře cca 100 m2 (sousedící
s pozemkem p. č. 458/39 v k. ú. Veská) z vlastnictví města
3. části pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská o výměře cca 100 m2 (sousedící
s pozemkem p. č. 458/41 v k. ú. Veská) z vlastnictví města
4. části pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská o výměře cca 80 m2 (sousedící s pozemkem
p. č. 458/42 v k. ú. Veská) z vlastnictví města
II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – částí pozemku p. č.
458/11 v k. ú. Veská zastupitelstvu města.
T: 12.09.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/119/16/2017
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Pohádka, Sezemice, o přerušení a
omezení provozu mateřské školy. Mateřská škola bude ve školním roce 2017/2018 uzavřena
v době vánočních prázdnin od 23.12.2017 do 01.01.2018 a v době letních prázdnin v době od
16.07.2018 do 19.08.2018.
Usnesení č. R/120/16/2017
Rada města Sezemice podle § 23 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
Povoluje pro školní rok 2017/2018 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě Mateřské školy
Pohádka Sezemice o 4 žáky, tj. na nejvyšší možný nepřekročitelný počet 28 žáků v jedné
třídě. Podmínkou povolení je předpoklad, že toto zvýšení nebude na újmu kvalitě vzdělávací
činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

SEZ-5007/2017/TAJ/Rá
Usnesení č. R/121/16/2017
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí oznámení ředitele Základní školy Sezemice, okres Pardubice o vyhlášení
jednoho dne volna ze závažných organizačních a technických důvodů dne 29.09.2017.
Usnesení č. R/122/16/2017
Rada města Sezemice podle § 23 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
Povoluje pro školní rok 2017/2018 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 7. ročníku
Základní školy Sezemice, okres Pardubice o 4 žáky, tj. na nejvyšší možný nepřekročitelný
počet 34 žáků v jedné třídě. Podmínkou povolení je předpoklad, že toto zvýšení nebude na
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví.
Usnesení č. R/123/16/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí žádost Oblastní charity Pardubice o finanční dar ve výši 10.000 Kč na
rozvoj domácí hospicové péče.
II. Souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000 Kč Oblastní charitě Pardubice na
rozvoj domácí hospicové péče a to konkrétně k zajištění výkonů lékaře a
psychoterapeuta domácí hospicové péče.
III. Ukládá vedoucí finančního odboru uzavřít darovací smlouvu s Oblastní charitou
Pardubice na finanční dar ve výši 10.000 Kč.
Z: vedoucí finančního odboru
T: 30.9.2017

Martin Staněk
starosta města

Výpis z usnesení rady města ze dne 12.09.2017

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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