
Město Sezemice 

Rada města Sezemice 

 

 

 

Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 17.05.2017 
Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  
Číslo jednací: SEZ-2693/2017/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/57/9/2017 

Rada města projednala průběžnou kontrolní zprávu o plnění usnesení rady města a 
tuto 
I. Schvaluje 
a dále: 
Ponechává v evidenci: Vyřazuje z evidence: 

R/180/16/2011,R/115/15/2012, R/137/15/2013, 
R/121/19/2015, R/3/1/2016,  R/27/4/2016 (bod 
5 a 6), R/34/5/2016, R/98/14/2016, 
R/117/16/2016, R/5/1/2017, R/6/1/2017, 
R/21/4/2017, R/24/4/2017, R/28/4/2017, 
R/32/5/2017, R/33/5/2017, R/44/7/2017, 
R/45/7/2017, R/50/7/2017, R/54/8/2017, 

R/83/14/2015, R/4/1/2016, R/27/4/2016 (body 1 – 4, 
7,8), R/35/5/2016, R/56/7/2016, R/128/16/2016, 
R/165/23/2016, R/168/23/2016,R/175/24/2016, 
R/176/24/2016, R/180/24/2016, R/3/1/2017, 
R/7/1/2017, R/8/1/2017, R/9/2/2017, R/10/2/2017, 
R/11/2/2017, R/15/3/2017, R/16/3/2017, R/17/3/2017, 
R/19/3/2017, R/22/4/2017, R/23/4/2017, R/25/4/2017, 
R/26/4/2017, R/27/4/2017,  R/29/4/2017, 
R/34/5/2017, R/37/6/2017, R/38/6/2017, R/39/6/2017, 
R/40/6/2017, R/41/6/2017, R/46/7/2017, R/47/7/2017, 
R/48/7/2017, R/55/8/2017, R/56/8/2017, 

II. Schvaluje změny termínů plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy. 

Usnesení č. R/58/9/2017 

Rada města projednala předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů: 

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 2 uvedené v rozpočtovém opatření dle rozpisu 
rozpočtu č. 2/2017 

Usnesení č. R/59/9/2017 

Rada města projednala předloženou zprávu a podle vyhlášky č. 220/2013 Sb. a dle 
vnitřních předpisů: 
Schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, Sezemice, 
IČ 60156961, za rok 2016. O úkonu schválení sepsala rada města „Protokol o schvalování 
účetní závěrky“, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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Usnesení č. R/60/9/2017 

Rada města projednala předloženou zprávu a podle vyhlášky č. 220/2013 Sb. a dle 
vnitřních předpisů: 

Schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Sezemice, okres 
Pardubice, IČ 60156953, za rok 2016. O úkonu schválení sepsala rada města „Protokol o 
schvalování účetní závěrky“, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Usnesení č. R/61/9/2017 

Rada města 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 2016. 
2. Zprávu ve věci účetní závěrky města Sezemice za rok 2016. 
3. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2016 provedeného podle § 2 a 3 

zákona č. 420/2004 Sb. a konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Sezemice 

k 31.12.2016 bez výhrad 
III. Doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Sezemice 

k 31.12.2016.  
IV. Doporučuje zastupitelstvu města schválit hospodaření sociálního fondu za rok 2016 a 

navrhuje převést zůstatek sociálního fondu na rok 2017. 
V. Schvaluje výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice, za rok 

2016 bez výhrad a rozděluje hospodářský výsledek ve výši 26.839,60 Kč následovně:  
1. Vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku 0 Kč.  
2. Přidělit do fondu odměn částku 20.000,00 Kč. 
3. Přidělit do fondu rezervního částku 6.839,60 Kč. 

VI. Schvaluje výroční zprávu o hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice, za 
rok 2016 bez výhrad a navrhuje rozdělit hospodářský výsledek ve výši 789.844,94 Kč  
následovně: 

1. Vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku 0 Kč.  
2. Přidělit do fondu odměn částku 89.844,94 Kč.  
3. Přidělit do fondu rezervního 700.000,00 Kč. 

VII. Bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření města Sezemice za rok 2016. 

Usnesení č. R/62/9/2017 

Rada města Sezemice: 
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu o realizaci opravy střechy památkově chráněného 

objektu č. p. 92 na Husově náměstí v Sezemicích. 
II. Schvaluje přijetí dotace od Pardubického kraje z programu podpory stavební obnovy a 

restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v 
Pardubickém kraji pro rok 2017 ve výši 100.000 Kč na projekt „Sezemice, dům čp. 92, 
rekonstrukce střechy“. 

III. Rozhoduje, že zakázka „Sezemice, dům čp. 92, rekonstrukce střechy“ je zakázkou 
malého rozsahu a že při výběru dodavatele se bude postupovat dle směrnice č 1/2013, o 
způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městě Sezemice, v platném a 
úplném znění. 

IV. Rozhoduje o postupu při výběru dodavatele – budou přímo osloveni tři dodavatelé 
k předložení nabídky na realizaci zakázky „Sezemice, dům čp. 92, rekonstrukce střechy“. 
Zadavatel nebude zveřejňovat výzvu jiným vhodným způsobem. 
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V. Schvaluje: 
1. Firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky na realizaci zakázky „Sezemice, 

dům čp. 92, rekonstrukce střechy“: 
a) IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČO: 252 98 968 
b) Emil Doležal, Teskon sd., Palackého 216, Sezemice, IČO: 668 15 983 
c) Vlastislav Jehlička - tesařství, Bylany 82, 538 01 Bylany, IČO: 728 91 921 

2. Smlouvu o dílo. 
3. Výzvu k podání nabídek. 

VI. Zřizuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek a jmenuje její členy Vlastimila 
Plecháčka, Ke Křížku 761, 533 04 Sezemice, Jiřího Košťála, Husovo nám. 95, 533 04 
Sezemice, Petra Řezníčka, Palackého 284, 533 04 Sezemice, náhradníka: Moniku 
Liduchovou, Kunětice 80, Sezemice. 

VII. Ukládá:  
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na zakázku „Sezemice, dům čp. 92, rekonstrukce 

střechy“. 
T: 31.05.2017 
Z: hodnotící komise 

2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města. 
T: 31.05.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na 
realizaci zakázky „Sezemice, dům čp. 92, rekonstrukce střechy“. 

T: 31.05.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/63/9/2017 

Rada města Sezemice: 
I. Bere na vědomí odstoupení ŠM od záměru koupit bytovou jednotku č. 735/26, 

Smetanova ulice, Sezemice. 
II. Ukládá:  

1. Zveřejnit záměr města prodat bytovou jednotku č. 735/26, Smetanova ulice, Sezemice 
za minimální kupní cenu 998.000 Kč za m2. 

2. Předložit zprávu, týkající se prodeje bytové jednotky č. 735/26, Smetanova ulice, 
Sezemice, zastupitelstvu města. 

T: 30.09.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/64/9/2017 

Rada města Sezemice: 
I. Konstatuje, že záměr města pronajmout pozemky p. č. 1889/1 a p. č. 1889/13 v k. ú. 

Sezemice nad Loučnou na dobu 7 dní v době konání poutě a 7 dní v době konání 
posvícení v Sezemicích v roce 2017 a 2018, byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

II. Rozhoduje pronajmout pozemky p. č. 1889/1 a p. č. 1889/13 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou na dobu 7 dní v době konání poutě a 7 dní v době konání posvícení 
v Sezemicích v roce 2017 a 2018, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice JR na dobu určitou 7 dní v 
době konání poutě v Sezemicích v roce 2017 a 2018 za nájemné ve výši 10.000 Kč a na 
dobu určitou 7 dní v době konání posvícení v Sezemicích v roce 2017 a 2018 za 
nájemné ve výši 5.000 Kč. Nájemné bude uhrazeno do 31.07.2017 a  do 31.07.2018.  
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III. Ukládá vypracovat nájemní smlouvu v souladu s bodem II. tohoto usnesení a tuto 
smlouvu uzavřít. 

T: 30.06.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/65/9/2017 

Rada města Sezemice: 
I. Schvaluje přijetí investiční dotace ve výši 100.000 Kč z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje na „C1: Workoutové cvičiště ZŠ Sezemice“ v souladu 
s předloženou smlouvou o poskytnutí dotace z Programu „Podpora výstavby, 
rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku 
sportovních zařízení a organizací“. Konečným příjemcem dotace je Základní škola 
Sezemice, okres Pardubice, IČ 60156953. 

II. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Programu „Podpora výstavby, rekonstrukcí a 
oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení 
a organizací“, evidenční číslo OKSCR/17/22/166, uzavřenou mezi Pardubickým krajem a 
městem Sezemice. Předmětem smlouvy je investiční dotace ve výši 100.000 Kč na „C1: 
Workoutové cvičiště ZŠ Sezemice“. Ostatní náklady na pořízení investice uhradí 
příspěvková organizace Základní škola Sezemice, okres Pardubice.  

III. Ukládá finančnímu odboru postupovat a činit úkony v souladu se smlouvou o poskytnutí 
dotace z Programu „Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, 
pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací“, evidenční 
číslo OKSCR/17/22/166. 
Termín: 28.12.2017 
Zodpovídá: vedoucí FO 

IV. Ukládá řediteli příspěvkové organizace Základní školy Sezemice, okres Pardubice, 
zajistit v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace, evidenční číslo OKSCR/17/22/166, 
prezentaci Pardubického kraje v souladu s čl. III, písm. h) smlouvy. 
Termín: 28.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Jiří Březina, ředitel základní školy 

Usnesení č. R/66/9/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Doporučuje zastupitelstvu města vytvořit společný školský obvod spádové mateřské 
školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pohádka, Sezemice, pro obce Choteč, 
Časy a Kunětice. 

II. Ukládá předložit zastupitelstvu města: 
1. DOHODY o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž 
činnost vykonává Mateřská škola Pohádka, Sezemice, pro obce Choteč, Časy a 
Kunětice 

2. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského 
obvodu mateřské školy.   

Zodpovídá: místostarosta města 
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Usnesení č. R/67/9/2017 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí program zasedání Zastupitelstva města Sezemice, které se bude konat dne 
06.06.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


