Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

17.10.2016
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost

Usnesení č. R/146/20/2016
Rada města Sezemice podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 4 uvedené v rozpočtovém opatření dle rozpisu
rozpočtu č. 2/2016.
Usnesení č. R/147/20/2016
Rada města Sezemice:
Podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 1
k Závazným ukazatelům Základní školy Sezemice, okres Pardubice, dle přílohy, která je
součástí tohoto usnesení.
II. Podle § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Základní
škole Sezemice, okres Pardubice, souhlas, aby část svého rezervního fondu ve výši
1.000.000 Kč použila k posílení svého investičního fondu.
I.

Usnesení č. R/148/20/2016
Rada města Sezemice:
I.

Konstatuje, že záměr města dát do výpůjčky pozemky p. č. 43/5 ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha, p. č. 38/1 trvalý travní porost, p. č. 14/1 zahrada, p. č.
14/2 ostatní plocha, neplodná půda, p. č. 14/4 zahrada, st. p. č. 34 zastavěná plocha a
nádvoří a část st. p. č. 10/1 zastavěná plocha a nádvoří nacházející se v katastrálním
území Kladina, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice včetně nebytových prostor o velikosti
131,5 m2 (kulturní místnost, sklad, prodejna, víceúčelová místnost, vstupní chodba, WC)
na části pozemku st. p. č. 10/1 v k. ú. Kladina a nebytových prostor v budově bez čísla
popisného nebo evidenčního stojící na pozemku st. p. č. 34 v k. ú. Kladina o výměře 54
m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Spolku Nová Kladina, IČ 04337981,
se sídlem Sezemice, Kladina 71 byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

II. Rozhoduje uzavřít Smlouvu o výpůjčce (viz příloha), kde předmětem výpůjčky jsou
pozemky p. č. 43/5 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, p. č. 38/1 trvalý travní
porost, p. č. 14/1 zahrada, p. č. 14/2 ostatní plocha, neplodná půda, p. č. 14/4 zahrada,
st. p. č. 34 zastavěná plocha a nádvoří a část st. p. č. 10/1 zastavěná plocha a nádvoří
nacházející se v katastrálním území Kladina, které jsou zapsány na listu vlastnictví č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
včetně nebytových prostor o velikosti 131,5 m2 (kulturní místnost, sklad, prodejna,
víceúčelová místnost, vstupní chodba, WC) na části pozemku st. p. č. 10/1 v k. ú. Kladina
a nebytových prostor v budově bez čísla popisného nebo evidenčního stojící na pozemku
st. p. č. 34 v k. ú. Kladina o výměře 54 m2, vypůjčovatelem je Spolek Nová Kladina, IČ
04337981, se sídlem Kladina 71, 533 04 Sezemice, který zastupuje Ing. Daniel Rubeš,
předseda spolku, za podmínek uvedených ve smlouvě.
III. Ukládá uzavřít Smlouvu o výpůjčce dle bodu II. tohoto usnesení.
T: 31.10.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/149/20/2016
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí podnět pana J. K. týkající se umisťování propagace kulturních akcí jiným
subjektům na území města Sezemice.
Usnesení č. R/150/20/2016
Rada města Sezemice:
I.

Rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lescích
z rozpočtu Pardubického kraje, předmětem smlouvy je účelové poskytnutí neinvestiční
finanční podpory ve výši 28.920 Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje podle
„Zásad pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu
Pardubického kraje a způsobu jejich využití na roky 2014 – 2020“.

II. Ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lescích
z rozpočtu Pardubického kraje.
T: 31.10.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/151/20/2016
Rada města Sezemice na základě žádosti Základní školy Sezemice, okres Pardubice ze
dne 30.09.2016, č. j. Šk/3009/2016:
Souhlasí se záměrem realizace projektů zpracovaných pro ORP, území MAP ORP
Pardubice s názvy „Zajištění vnitřní konektivity na ZŠ Sezemice“, Odborná učebna fyzika a
chemie na ZŠ Sezemice“ a „Mobilní digitální učebna pro přírodovědně technické obory“. Tento
souhlas je vydáván jak z titulu vlastníka objektu budovy základní školy, tak z titulu zřizovatele
školy.
Usnesení č. R/152/20/2016
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí rozhodnutí o ukončení administrace žádosti o podporu z Operačního
programu Zaměstnanost na projekt „Moderní a otevřený úřad Sezemice“. Žádost
neuspěla ve fázi věcného hodnocení.
II. Bere na vědomí stav přípravy žádosti o podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu v rámci 28. Výzvy - Specifické informační a komunikační systémy a
infrastruktura II., prioritní osa PO 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
I.
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na realizaci projektu s názvem - Vytvoření nového a modernizaci stávajícího IS ve městě
Sezemice.
III. Schvaluje Studii proveditelnosti projektu "Vytvoření nového a modernizace stávajícího
IS ve městě Sezemice". Tato studie bude přílohou žádosti o podporu z IROP, číslo výzvy
28.
IV. Bere na vědomí, že celkové náklady na projekt jsou stanoveny na částku ve výši
4.881.960 Kč včetně DPH.
Usnesení č. R/153/20/2016
Rada města Sezemice:
I.

Schvaluje prodej 4 ks radiostanic GP 340 za celkovou kupní cenu 12.400 Kč a 1 ks
radiostanice GM 340 za kupní cenu 5.200 Kč. Kupujícím bude organizace SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Třebechovice pod Orebem, IČ 64808238, se sídlem Heldovo
náměstí 528, 503 46 Třebechovice pod Orebem.

II. Pověřuje Bc. Lubomíra Freie, vrchního strážmistra, realizací prodeje dle bodu I.
III. Schvaluje záměr použít získané prostředky k nákupu nových radiostanic.
IV. Ukládá Romaně Vohradníkové, vedoucí finančního odboru, předložit rozpočtovou
změnu dle bodu I. a III. ke schválení zastupitelstvu města.
T: 06.12.2016
Usnesení č. R/154/20/2016
Rada města Sezemice:
I.

Nesouhlasí s navýšením pojistného na částku 230.873 Kč, které předložila ČSOB
Pojišťovna, a. s., Masarykovo nám. 1458, Pardubice.

II. Rozhodla vypovědět ČSOB Pojišťovně, a. s., Masarykovo nám. 1458, Pardubice, IČ
45534306, pojistnou smlouvu č. 8058178218, ke dni 30.11.2016.
III. Ukládá odboru správy majetku a ŽP zajistit veškeré potřebné náležitosti s výpovědí dle
bodu II. a poptat 5 pojišťovacích společností k podání nabídky na pojištění majetku
města.
T: ihned

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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