Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

10.04.2019
zasedací místnost, Městský úřad Sezemice
SEZ-2294/2019/TAJ/Rá

Usnesení č. R/50/8/2019
Rada města Sezemice podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci rozpočtového opatření závazných ukazatelů
rozpočtu č. 2/2019.
II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření závazných ukazatelů
rozpočtu č. 2/2019.
Usnesení č. R/51/8/2019
Rada města Sezemice:
Schvaluje plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace
Základní školy Sezemice, okres Pardubice, na rok 2019 ve výši 1.117.028 Kč.
Usnesení č. R/52/8/2019
Rada města Sezemice
I. Schvaluje prodloužit xxx nájemní smlouvu na byt č. 17, DPS, Tyršovo nám. 722,
Sezemice na dobu určitou do 31.12.2019, za nájemné ve výši 30 Kč/m2
II. Ukládá odboru uzavřít dodatek k nájemní smlouvě ze dne 27.04.2017 s xxx dle bodu I.
tohoto usnesení.
T: 30. 06. 2019
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/53/8/2019
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci akce Park Mlynářka – parkové úpravy.
II. Schvaluje postup při výběru dodavatele:
Zadat akci „Park Mlynářka – parkové úpravy“ přímo jednomu dodavateli, a to společnosti
DENIVKOVÁ ZAHRADA s.r.o., Mravín 5, 538 54 Luže, IČ 27516822, a uzavřít s touto
společností smlouvu o dílo. Důvodem výběru je, že firma předložila vhodnější postup
realizace parkových úprav a ošetření plochy. Dále město obdrželo výborné reference na
společnost DENIVKOVA ZAHRADA s.r.o. a doporučila ji i autorka studie Ing. arch.
Tereza Šmídová.
III. Ukládá zajistit uzavření smlouvy se společností DENIVKOVÁ ZAHRADA s.r.o., Mravín
5, 538 54 Luže, IČO: 27516822 v hodnotě 530.069 Kč včetně DPH.
T: 15.04.2019
Z: vedoucí OSMŽP

č. j. SEZ-2294/2019/TAJ/Rá

Usnesení č. R/54/8/2019
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí uzavření školní družiny při Základní škole Sezemice dne 18.04.2019.
Usnesení č. R/55/8/2019
Rada města Sezemice:
Schvaluje uzavření dohody o poskytnutí a finančních podmínkách právních služeb ve věci
ad hoc mezi městem Sezemice a advokátní kanceláří Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová.
Sjednané právní služby se týkají zpracování procesního postupu majetkoprávní dispozice –
prodej pozemku parc. č. 910/81 v k. ú. Sezemice nad Loučnou a zpracování komplexní
obecné metodiky pro budoucí majetkoprávní dispozice města za sjednanou celkovou
odměnu ve výši 30.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. R/56/8/2019
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF
– veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti vyhlásilo dne 22.03.2019 výzvu k
předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní
osa 4 Efektivní veřejná správa, č. výzvy 03_18_092 (Výzva pro územní samosprávné
celky).
II. Souhlasí s přípravou podkladů pro podání žádosti o podporu v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, č. výzvy 03_18_092.

Martin Staněk
starosta města

Výpis z usnesení rady města ze dne 10.04.2019

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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