Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

30.06.2016
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost

Usnesení č. R/97/14/2016
Rada města Sezemice:
Schvaluje odpisový plán Mateřské školy Pohádka Sezemice na rok 2016 ve výši
160.793 Kč.
Usnesení č. R/98/14/2016
Rada města Sezemice:
I. Souhlasí:
1. Se stavbou „Počaply p. č. 106/7 – Hujer – rozšíř. kNN“. Předpokládaný rozsah dotčení
pozemků p. č. 433/3 a 108/9 v k. ú. Počaply nad Loučnou činí 113 bm.
2. S uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IV-12-2013464VB/01, „Počaply p. č.
106/7 – Hujer – rozšíř. kNN“ přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 433/3
a 108/9 v k. ú. Počaply nad Loučnou za těchto podmínek:
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 5.650 Kč
bez DPH
b) oprávněný předloží před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
geometrický plán
c) veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene, tj. vyhotovení smlouvy o
zřízení věcného břemene, vypracování geometrického plánu a správní poplatek
ke vkladu do katastru nemovitostí uhradí oprávněný.
II. Schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti „umožňující využití části pozemků p.
č. 433/3 a 108/9 v k. ú. Počaply nad Loučnou pro zřízení umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy, přičemž povinným bude Město Sezemice a oprávněným
bude společnost ČEZ Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, a to za
podmínek uvedených v bodu I. tohoto usnesení.
III. Rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, která zakládá
právo umístění, zřízení, provozování, opravování, údržbu, úpravu, obnovu a výměnu
součásti distribuční soustavy přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 433/3 a
108/9 v k. ú. Počaply nad Loučnou, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 5.650 Kč bez DPH.

IV. Ukládá:
1. Do doby vybudování stavby „Počaply p. č. 106/7 – Hujer – rozšíř. kNN“ uzavřít
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 15.07.2016
Z: vedoucí OSMŽP
2. Po vybudování stavby „Počaply p. č. 106/7 – Hujer – rozšíř. kNN“ uzavřít smlouvu o
zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení.
T: 31.12.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/99/14/2016
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky na provedení rekonstrukce
sociálního zařízení v Základní škole Sezemice. Nejvýhodnější nabídku předložila firma
GoldStav CZ s.r.o., Riegrova 144, 538 62 Hrochův Týnec, IČO: 28859863. Cena díla je ve
výši Kč 619.867,97 bez DPH a bude hrazena z rozpočtu příspěvkové organizace Základní
školy Sezemice, okres Pardubice.
Usnesení č. R/100/14/2016
Rada města Sezemice:

I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci dotace na projekt „Sezemice, č. p. 92,
statické zajištění“.

II. Rozhoduje přijmout dotaci v rámci programu podpory stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na
rok 2016 dotaci na projekt „Sezemice, č. p. 92, statické zajištění“ ve výši 50.000 Kč s tím,
že bude zároveň realizována akce obnova božích muk a křížů.

III. Ukládá zahájit práce na přípravě projektu „Sezemice, č. p. 92, statické zajištění“.
T: 31.07.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/101/14/2016
Rada města Sezemice:

I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci dotace na projekt „Výstavba jednoduchého
altánu“.

II. Rozhoduje přijmout dotaci od Ministerstva zemědělství v rámci programu 16 „Udržování
a obnova kulturního dědictví venkova“, podprogramu 16. D. Podpora pro vytvoření nebo
obnovu místa pasivního odpočinku dotaci ve výši 104.600 Kč na vybudování
jednoduchého altánu jako místa pasivního odpočinku.

III. Ukládá zahájit práce na přípravě projektu „Výstavba jednoduchého altánu“.
T: 31.07.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/102/14/2016
Rada města Sezemice:
Schvaluje plán schůzí Rady města Sezemice na II. pololetí 2016.
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Usnesení č. R/103/14/2016
Rada města Sezemice:

I.

Bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek ve
výběrovém řízení na akci „Ulice Počápelská – rekonstrukce místní komunikace“.

II. Rozhoduje v souladu se směrnicí č. 01/2013 o způsobu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu v městě Sezemice (úplné znění evidované pod číslem 04/2016)
vzhledem k vysokým finančním hodnotám předložených nabídek o zrušení výběrového
řízení na akci „Ulice Počápelská – rekonstrukce místní komunikace“.

III. Ukládá informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o zrušení výběrového řízení.
T: 04.07.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/104/14/2016
Rada města Sezemice podle §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Schvaluje ředitelce Mateřské školy Pohádka, Sezemice, odměnu …
Usnesení č. R/105/14/2016
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí oznámení o přerušení činnosti školní družiny v Základní škole Sezemice od
01.07.2016 do 31.08.2016.
Usnesení č. R/106/14/2016
Rada města Sezemice podle § 23 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
Povoluje pro školní rok 2016/2017 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 6. ročníku a
ve třídě 9. 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/107/14/2016
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí rozdělení odměn zaměstnancům města zařazených do Městského úřadu
Sezemice.

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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