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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 22.05.2019 
Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice  
Číslo jednací: SEZ-3258/2019/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/70/11/2019 

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

Schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Sezemice, okres Pardubice, 
IČ 60156953, za rok 2018. O úkonu schválení sepsala rada města „Protokol o schvalování 
účetní závěrky za rok 2018“, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Usnesení č. R/71/11/2019 

Rada města podle vyhlášky č. 220/2013 Sb. a dle vnitřních předpisů 

Schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, Sezemice, 
IČ 60156961, za rok 2018. O úkonu schválení sepsala rada města Protokol o schvalování 
účetní závěrky, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Usnesení č. R/72/11/2019 

Rada města Sezemice 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 2018. 
2. Zprávu ve věci účetní závěrky města Sezemice za rok 2018. 
3. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2018 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 31.12.2018 

bez výhrad 
III. Doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku Města Sezemice k 31.12.2018.  
IV. Doporučuje zastupitelstvu města schválit hospodaření sociálního fondu za rok 2018 a 

navrhuje převést zůstatek sociálního fondu na rok 2019. 
V. Schvaluje výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Pohádka Sezemice za rok 2018 

bez výhrad a rozděluje hospodářský výsledek ve výši Kč 138.414,31 Kč následovně:  
1. Vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku 0 Kč.  
2. Přidělit do fondu odměn částku            50.000,00 Kč. 
3. Přidělit do fondu rezervního částku       88.414,31 Kč. 

VI. Schvaluje výroční zprávu o hospodaření Základní školy Sezemice za rok 2018 bez 
výhrad a navrhuje rozdělit hospodářský výsledek ve výši Kč 553.285,43 Kč následovně: 

1. vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku 0 Kč  
2. přidělit do fondu odměn částku           253.000,00 Kč  
3. přidělit do fondu rezervního částku     300.285,43 Kč 

VII. Bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření Města Sezemice za rok 2018. 
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Usnesení č. R/73/11/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na 
zakázku „Oprava objektu TS“. 

II. Schvaluje:  
1. V souladu se směrnicí č. 3/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu v městě Sezemice výběr nejvhodnější nabídky uchazeče WN service s.r.o., 
Labská 725, 533 04 Sezemice, IČ 02687631, podané k veřejné zakázce „Oprava 
objektu TS“. 

2. Další pořadí uchazečů: 
2. místo firma DEKORSTAV s.r.o., Dubany 99, 530 02 Pardubice, IČ 03835626, 
3. místo firma Novo – Jaroslav Novotný s.r.o., Tovární 303, 538 04 Prachovice, IČ 

27481913. 
3. Smlouvu o dílo na akci „Oprava objektu TS“ a tuto smlouvu uzavřít s uchazečem WN 

service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice, IČ 02687631, dle předložené nabídky – 
cena díla 976.862 Kč bez DPH. 

III. Ukládá:  
1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky 
T: 24.05.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. Zajistit uzavření smlouvy na akci „Oprava objektu TS“ s vybraným uchazečem. 
T: 31.05.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/74/11/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Schvaluje přidělit byt č. 128 v DPS, Havlíčkova 700, Sezemice, xxx na dobu neurčitou, 
s účinností od 01.06.2019 za nájemné ve výší 30 Kč/m2. 

II. Ukládá odboru zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní smlouvy dle 
bodu II. tohoto usnesení 

T: 31.05.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/75/11/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Schvaluje přidělit byt č. 5 v č. p. 526, Smetanova ul, Sezemice, xxx na dobu neurčitou, 
s účinností od 01.06.2019 za nájemné ve výší 30 Kč/m2. 

II. Ukládá odboru zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní smlouvy dle 
bodu I. tohoto usnesení 

T: 31.05.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/76/11/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým 
věcem – části pozemku p. č. 1885/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 26 m2 z 
vlastnictví města. 

II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – části pozemku p. 
č.1885/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města. 

T: 04.06.2019, Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/77/11/2019 

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 2019 a 2020, byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

II. Schvaluje 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 
2019 a 2020, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Pardubice panu Josefu Rochlovi na dobu určitou 7 dní v době 
konání poutě v Sezemicích v roce 2019 a 2020 za nájemné ve výši 10.000 Kč a na dobu 
určitou 7 dní v době konání posvícení v Sezemicích v roce 2019 a 2020 za nájemné ve 
výši 5.000 Kč. Nájemné bude uhrazeno do 31.07.2019 a do 31.07.2020.  

III. Ukládá vypracovat nájemní smlouvu podle bodu II. tohoto usnesení a tuto smlouvu uzavřít. 

T: 30.06.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/78/11/2019 

Rada města Sezemice podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

I. Schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Základní školy Sezemice, okres Pardubice. 
II. Schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy Pohádka, Sezemice. 

Usnesení č. R/79/11/2019 

Rada města Sezemice  

Bere na vědomí oznámení Mateřské školy Pohádka, Sezemice o změně provozní doby 
s účinností od 01.09.2019. Provozní doba na všech pracovištích organizace bude od 06:15 
hodin do 16:45 hodin. 

Usnesení č. R/80/11/2019 

Rada města Sezemice  

Bere na vědomí oznámení Mateřské školy Pohádka, Sezemice, o navýšení příspěvku na 
školní stravování a úplaty za předškolní vzdělávání. 

Usnesení č. R/81/11/2019 

Rada města Sezemice na základě žádosti Mateřské školy Pohádka, Sezemice:  

Schvaluje čerpání finančních prostředků z fondu reprodukce příspěvkové organizace na 
rekonstrukci budovy školičky na adrese Jiráskova 596, Sezemice, ve výši 400.000 Kč.  
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Usnesení č. R/82/11/2019 

Rada města Sezemice: 

Doporučuje zastupitelstvu města schválit mimořádnou odměnu Martinu Staňkovi, starostovi 
města, a Ladislavu Kubizňákovi, místostarostovi, oběma ve výši jedné měsíční odměny. 

Usnesení č. R/83/11/2019 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí pořad zasedání Zastupitelstva města Sezemice, které se bude konat dne 
04.06.2019. 

Usnesení č. R/84/11/2019 

Rada města Sezemice: 

Jmenuje Mgr. Lenku Černou členkou komise sportu. 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ladislav Kubizňák 
místostarosta města 


