Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

17.12.2019
zasedací místnost, Městský úřad Sezemice
SEZ-7816/2019/TAJ/Rá

Usnesení č. R/183/25/2019
Rada města dle § 14 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
I. Bere na vědomí podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s článkem
4 odstavcem 3 písm. h) směrnice k rozpočtovému hospodaření města č. 4/2019 rozpis
rozpočtu na rok 2020.
II. Schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
1. Rozpočet Sociálního fondu Městského úřadu v Sezemicích na rok 2020.
2. Pravidla čerpání sociálního fondu pro zaměstnance města.
Usnesení č. R/184/25/2019
Rada města Sezemice:
I. Schvaluje rozpočet na rok 2020 Mateřské školy Pohádka, Sezemice.
II. Schvaluje rozpočet na rok 2020 Základní školy Sezemice, okres Pardubice.
Usnesení č. R/185/25/2019
Rada města Sezemice:
Bere
na
vědomí rozpočtové změny č. 1 – č. 11 „Změn
2019 č. 2/2019“.

rozpisu

rozpočtu roku

Usnesení č. R/186/25/2019
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
2020.
II. Stanovuje lhůtu podání žádosti o účasti na výběrovém řízení v termínu od 01.01.2020 do
25.01.2020.
III. Ukládá finančnímu výboru zajistit výběrové řízení a předložit radě města závěr
výběrového řízení.
Z: předseda finančního výboru
T: 28.02.2020

č. j. SEZ-7816/2019/TAJ/Rá

Usnesení č. R/187/25/2019
Rada města Sezemice:
I. Schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.06.2015 uzavřenou mezi
městem Sezemice a zhotovitelem Službami města Pardubic a. s., kterým se mění čl. VIII.
Doba trvání smlouvy, bod 1, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
II. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 31.01.2020
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/188/25/2019
Rada města Sezemice:
Schvaluje „Plán nákladů a výnosů na rok 2020“ 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 a dodatku č. 1 za zhotovitele Služby města Pardubic
a.s. se sídlem Hůrka 1803, 53012 Pardubice. Celkové plánované náklady jsou ve výši 195.000
Kč bez DPH, plánované tržby jsou ve výši 210.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. R/189/25/2019
Rada města Sezemice:
I. Souhlasí s trvalým odnětím z PUPFL pozemku p. č. 294/4 v k. ú. Kladina – trvalý zábor
416 m2 za účelem doplnění projektu na stavbu „I/36 Sezemice – obchvat – doplnění
projektu“
II. Ukládá podepsat souhlas vlastníka s trvalým odnětím z PUPFL, viz bod I.
T: 31.01.2020
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/190/25/2019
Rada města Sezemice:
I. Schvaluje platový výměr pro Mgr. Jiřího Březinu, ředitele Základní školy Sezemice, okres
Pardubice. Platový výměr nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.

II. Schvaluje platový výměr pro Bc. Veroniku Machatou, ředitelku Mateřské školy Pohádka,
Sezemice. Platový výměr nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.

Usnesení č. R/191/25/2019
Rada města Sezemice:
Konstatuje, že v současné době nemá město žádný návrh na využití budovy č. p. 20 ve
Veské, Sezemice a trvá na postupu dle smlouvy. Nesouhlasí s úhradou nákladů nájemci za
provedené práce v případě předčasného ukončení nájemní smlouvy. Pokud se nájemce
rozhodne pro ukončení nájmu bez náhrady, rada města bude souhlasit.

Martin Staněk
starosta města
Výpis z usnesení rady města ze dne 17.12.2019

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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