Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

22.11.2017
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost
SEZ-6882/2017/TAJ/Rá

Usnesení č. R/162/21/2017
Rada města Sezemice:
I. Schvaluje plán inventur na rok 2017.
II. Jmenuje členy inventarizačních komisí tak, jak jsou uvedeny v plánu inventur na rok
2017.
Usnesení č. R/163/21/2017
Rada města dle Pravidel pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů:
I. Vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu obnovy domů a bytů v roce
2018.
II. Stanovuje lhůtu podání žádosti o účasti na výběrovém řízení v termínu od 13.12.2017
do 25.01.2018.
III. Ukládá finančnímu výboru zajistit výběrové řízení a předložit radě města závěr
výběrového řízení.
Z: vedoucí FO, předseda finančního výboru
T: 20.02.2018
Usnesení č. R/164/21/2017
Rada města Sezemice:
I. Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým
věcem – části pozemku p. č. 605/31 v k. ú. Velké Koloděje z vlastnictví xxx Sezemice do
vlastnictví města za navrhovanou kupní cenu 300 Kč za 1 m2.
II. Doporučuje navrhnout majetkoprávní vypořádání mezi sousedy xxx ohledně přístupové
cesty k domu č. p. 60 Velké Koloděje.
T: březen 2018
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/165/21/2017
Rada města Sezemice:
I. Rozhoduje uzavřít dohodu mezi městem Sezemice a Svazkem obcí Loučná o ukončení
Smlouvy o výpůjčce ze dne 30.03.2017 ke dni 30.11.2017.
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II. Ukládá uzavřít dohodu dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 30.11.2018
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/166/21/2017
Rada města Sezemice:
I. Rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Sezemice, jako povinným a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se
sídlem Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, jako oprávněnou, na dobu
neurčitou a bezúplatně. Dotčené služebné pozemky p. č. 129/14 - orná půda, p. č.
296/10 - orná půda, p. č. 417/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 447/1 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, p. č. 447/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č.
447/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 447/15 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. č. 406/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v katastrálním území
Počaply nad Loučnou, dle geometrického plánu č. 551-244/2017, vyhotovitele Geodézie
Pardubice s.r.o., se sídlem Hradišťská 407, 533 52 Pardubice, IČ 27535266
II. Ukládá uzavřít smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 30.11.2018
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/167/21/2017
Rada města Sezemice:
Schvaluje „Plán nákladů a výnosů na rok 2018“ majitele lesa města Sezemice. Tento plán
vypracoval pan Jaroslav Hýsek na základě Smlouvy o dílo (Obhospodařování lesních
pozemků a porostů) ze dne 03.06.2015 za zhotovitele Služby města Pardubic a.s. se sídlem
Hůrka 1803, 53012 Pardubice. Celkové plánované náklady jsou ve výši 227.000 Kč bez
DPH, plánované tržby jsou ve výši 280.500 Kč bez DPH.
Usnesení č. R/168/21/2017
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí zprávu o zhodnocení odpadového hospodářství za rok 2017.
Usnesení č. R/169/21/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu o změně objemu prací a ceny na realizaci opravy
střechy památkově chráněného objektu č. p. 92 na Husově náměstí.
II. Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Emil Doležal, Teskon sd.,
Palackého 216, Sezemice, IČ 66815983, spočívající v rozšíření předmětu smlouvy o
výměnu stávajícího hromosvodu a navýšení ceny o 34.727 Kč včetně DPH. Nová cena
tedy bude 1.005.885,36 Kč včetně DPH.
III. Pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 03/05/2017/OSMŽP se společností Emil Doležal, Teskon sd., Palackého 216,
Sezemice, IČ 66815983.
IV. Ukládá zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 03/05/2017/OSMŽP
s rozšířením předmětu smlouvy o výměnu stávajícího hromosvodu a navýšení ceny o
34.727 Kč včetně DPH. Nová cena tedy bude 1.005.885,36 Kč včetně DPH.
T: 23.11.2017
Z: vedoucí OSMŽP

Výpis z usnesení rady města ze dne 22.11.2017

Stránka 2 z 4

SEZ-6882/2017/TAJ/Rá
Usnesení č. R/170/21/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu o změně termínu na akcích „Stavební úpravy
objektu č. p. 693 Sezemice“ a „Stavební úpravy objektu č. p. 693 Sezemice – mateřská
škola, byt“.
II. Schvaluje dodatky č. 2 ke smlouvám o dílo se společností WN service s.r.o., Labská
725, 533 04 Sezemice, IČO: 026 87 631 č. 01/06/2017/OSMŽP a 02/06/2017/OSMŽP
spočívající v posunu termínu dokončení do 30.11.2017.
III. Pověřuje starostu města podpisem dodatků č. 2 ke smlouvám o dílo č.
01/06/2017/OSMŽP a 02/06/2017/OSMŽP se společností WN service s.r.o., Labská 725,
533 04 Sezemice, IČO: 026 87 631.
IV. Ukládá zajistit uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám o dílo č. 01/06/2017/OSMŽP a
02/06/2017/OSMŽP s posunutím termínu realizace do 30.11.2017.
T: 23.11.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/171/21/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí výpočet místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
II. Doporučuje zastupitelstvu zachovat původní výši poplatku z roku 2012 a stanovit místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018 v celkové výši 500 Kč a zachovat úlevu
dle čl. 6 odst. 5 OZV č. 1/2015 v původní výši (180 Kč).
Usnesení č. R/172/21/2017
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí program zasedání Zastupitelstva města Sezemice, které se bude konat dne
06.12.2017.
Usnesení č. R/173/21/2017
Rada města Sezemice:
I. Přiznává s účinností od 01.11.2017 plat Bc. Veronice Machaté, ředitelce Mateřské školy
Pohádka, Sezemice. xx
II. Přiznává s účinností od 01.11.2017 plat Mgr. Jiřímu Březinovi, řediteli Základní školy
Sezemice, okres Pardubice. xx
III. Schvaluje mimořádnou odměnu Mgr. Jiřímu Březinovi, řediteli Základní školy Sezemice,
okres Pardubice.
IV. Schvaluje mimořádnou odměnu Bc. Veronice Machaté, ředitelce Mateřské školy
Pohádka, Sezemice.
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Usnesení č. R/174/21/2017
Rada města Sezemice:
I. Souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2018.
II. Ukládá:
1. Předložit návrh rozpočtu města na rok 2018 zastupitelstvu města.
2. Zveřejnit návrh rozpočtu města na rok 2018 v souladu s obecně závaznými právními
předpisy.

Martin Staněk
starosta města
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