Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení Rady města Sezemice
Den konání jednání:

06.05.2020

Místo jednání:

Městský úřad Sezemice, zasedací místnost č. 215

Číslo jednací:

SEZ-2274/2020/TAJ/Rá

Usnesení č. R/55/10/2020
Rada města Sezemice:
Schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, Sezemice,
IČO 60156961, za rok 2019. O úkonu schválení sepsala rada města "Protokol o schvalování
účetní závěrky", který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. R/56/10/2020
Rada města Sezemice:
Schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Sezemice, okres Pardubice,
IČO 60156953, za rok 2019. O úkonu schválení sepsala rada města Protokol o schvalování
účetní závěrky, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. R/57/10/2020
Rada města Sezemice:
I.

Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 31.03.2020.

II.

Ukládá vedoucí FO
zastupitelstvu města.
T: 02.06.2020

předložit

vyúčtování

hospodaření

města

k 31.03.2019

Usnesení č. R/58/10/2020
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci stavby Oprava zpevněné odstavné plochy
za prodejnou JIP, Sezemice.

II.

Schvaluje že akce „Oprava zpevněné odstavné plochy za prodejnou JIP, Sezemice“ je
zakázkou malého rozsahu, kde se nepostupuje podle zákona 134/2016 o zadávání
veřejných zakázek, ale dle směrnice 3/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu v městě Sezemice.
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III.

Schvaluje:
1. Postup při výběru dodavatele stavby „Oprava zpevněné odstavné plochy za
prodejnou JIP, Sezemice“:
a) přímé oslovení uchazečů:
• MIROS Pardubice, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČO:
27523934
• M – SILNICE, a.s., Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim, IČO: 42196868
• Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČO:
25253361
b) jako jediné kritérium určit cenu bez DPH
2. Smlouvu o dílo
3. Výzvu k podání nabídek.

IV.

Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje členy této komise – Ladislav Kubizňák, Petr
Řezníček, Jiří Košťál, náhradník: Monika Liduchová.

V.

Ukládá:
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Oprava zpevněné odstavné plochy za
prodejnou JIP, Sezemice“.
2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města.
3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na
realizaci akce „Oprava zpevněné odstavné plochy za prodejnou JIP, Sezemice“.
T: 03.06.2020
Z: vedoucí OSMŽP, hodnotící komise

Usnesení č. R/59/10/2020
Rada města Sezemice:
I.

Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej vlastnického práva k nemovitým
věcem části pozemku p. č. 49/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 20 m2 ve
vlastnictví města manželům Pokorným. Důvodem žádosti je rozšíření pozemku s
rodinným domem, který je v jejich vlastnictví.

II.

Ukládá předložit zprávu týkající se žádosti o koupi části pozemku p. č. 49/1 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města.
T: 30.06.2020
Z: vedoucí OSMŽP

Usnesení č. R/60/10/2020
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí žádost o stanovisko od Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Sezemice – pobočného spolku, Nešporova 272, 533 04 Sezemice.

II.

Souhlasí se záměrem Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Sezemice – pobočného spolku, Nešporova 272, Sezemice vytvořit otevřenou veřejnou
komunitní ovocnou zahradu na pozemku p. č. 2118 k. ú. Sezemice nad Loučnou, který
je v majetku města Sezemice za podmínky, že se o výsadbu a pozemek bude
zahrádkářský svaz řádně starat.

Výpis z usnesení z rady města ze dne 06.05.2020
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III. Ukládá vedoucímu OSMŽP informovat žadatele ve smyslu bodu II tohoto usnesení.
T: 15.05.2020
Usnesení č. R/61/10/2020
Rada města Sezemice na základě žádosti Mateřské školy Pohádka, Sezemice ze dne
22.04.2020:
Souhlasí s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu Šablony III. v souladu s výzvou
MŠMT "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III." Hlavním
záměrem projektu je personální posílení týmu. Celkové způsobilé výdaje jsou 507.840 Kč a
jsou plně hrazeny z dotace.
Usnesení č. R/62/10/2020
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí skutečnost, že bylo provedeno výběrové řízení na obsazení funkce
vedoucího odboru správy majetku a ŽP. Důvodem výběrového řízení je výpověď z
pracovního poměru, kterou podal Ing. Jiří Košťál. Pracovní poměr bude ukončen k
31.05.2020.

II.

Jmenuje s účinností od 01.06.2020 Ing. Moniku Liduchovou, bytem Kunětice 80,
vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí.

Usnesení č. R/63/10/2020
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí dokumenty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - "Ochrana
zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020" (provoz
Základní školy Sezemice, okres Pardubice, bude obnoven s účinností od 11.05.2020
pro žáky devátých tříd a od 25.05.2020 pro žáky prvního stupně) a "Provoz mateřských
škol v období do konce školního roku 2019/2020".

II.

Bere na vědomí přerušení provozu Mateřské školy Pohádka, Sezemice v době letních
prázdnin od 13.07.2020 do 09.08.2020.

III.

Souhlasí s obnovením provozu Mateřské škole Pohádka, Sezemice v návaznosti na
vývoj epidemiologické situace týkající se šíření nemoci COVID-19 a v souvislosti s
uvolňováním vládních opatření, po dohodě s ředitelkou mateřské školy, od středy
13.05.2020 za předpokladu splnění podmínek stanovených příslušnými státními
orgány. Provoz mateřské školy bude obnoven v omezeném režimu a v omezené
provozní době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. Ředitelka mateřské školy zajistí, aby
provoz probíhal za zvýšených hygienických podmínek v souladu s doporučením
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

IV. Ukládá místostarostovi města projednat bod III. usnesení s ředitelkou Mateřské školy
Pohádka, Sezemice.
Ověřovatel: Plecháček Vlastimil, Ing.

Datum/podpis_______________________

Martin Staněk
starosta města
Výpis z usnesení z rady města ze dne 06.05.2020

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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