Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení Rady města Sezemice
Den konání jednání:

20.05.2020

Místo jednání:

Městský úřad Sezemice, zasedací místnost č. dv. 215

Číslo jednací:

SEZ-2662/2020/TAJ/Rá

Usnesení č. R/64/11/2020
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci zpracování projektové dokumentace
"Prodloužení infrastruktury v Sezemicích, v ulici Severní".
II. Schvaluje zpracování projektové dokumentace "Prodloužení infrastruktury v
Sezemicích, v ulici Severní“ jako zakázku malého rozsahu, kde se nepostupuje podle
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ale dle vnitřní směrnice č.
3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městě Sezemice.
III. Schvaluje postup při výběru zpracovatele projektové dokumentace "Prodloužení
infrastruktury v Sezemicích, v ulici Severní" tak, že se zakázka zadá přímo jednomu
dodavateli, a to projekční kanceláři Atelier Poledne, Ohradní 1443/24b, Praha 4 –
Michle, 140 00, IČ: 75558238, za cenu 354.780 Kč včetně DPH.
IV. Ukládá vedoucímu OSMŽP zajistit objednání projektové dokumentace "Prodloužení
infrastruktury v Sezemicích, v ulici Severní" u projekční kanceláře Atelier Poledne,
Ohradní 1443/24b, Praha 4 –Michle, 140 00, IČ: 75558238.
T: 03.06.2020
I.

Usnesení č. R/65/11/2020
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí žádost TZ o obnovení obecní cesty na pozemku p. č. 447/15 v k. ú.
Počaply nad Loučnou.

II.

Souhlasí s obnovením obecní cesty na pozemku p. č. 447/15 k. ú. Počaply nad
Loučnou za podmínek, že obecní cesta bude obnovena na vlastní náklady žadatelky a
obnovená obecní cesta bude sloužit výhradně jako sjezd k pozemkům p. č. 447/17 a
2/2 vše k. ú. Počaply nad Loučnou. Podmínkou souhlasu s obnovením cesty je, že
žadatelka předloží rozhodnutí o zřízení sjezdu.

III. Ukládá vedoucímu OSMŽP informovat žadatelku ve smyslu bodu II. tohoto usnesení.
T: 31.05.2020
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Usnesení č. R/66/11/2020
Rada města Sezemice:
I.
II.

Bere na vědomí žádost MH o směnu pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou a v k.
ú. Počaply nad Loučnou za pozemky ve vlastnictví města.
Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit žádost o směnu pozemků v k. ú.
Sezemice nad Loučnou a v k. ú. Počaply nad Loučnou ve spoluvlastnictví Martina
Hájka za pozemky ve vlastnictví města.

Usnesení č. R/67/11/2020
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí
1. Zprávu ve věci závěrečného účtu města Sezemice za rok 2019.
2. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2019 provedeného podle § 2 a
§ 3 zákona č. 420/2004 Sb. a konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
3. Zprávu o přezkoumání hospodaření města Sezemice za rok 2019.

II.

Doporučuje
1. Zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Sezemice k 31.12.2019 bez
výhrad.
2. Zastupitelstvu města schválit hospodaření sociálního fondu za rok 2019 a
navrhuje převést zůstatek sociálního fondu na rok 2020.

Schvaluje výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Pohádka Sezemice za rok
2019 bez výhrad a rozděluje hospodářský výsledek ve výši 711.850,71 Kč
následovně:
1. Vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku 0 Kč.
2. Přidělit do fondu odměn částku 60.000,00 Kč.
3. Přidělit do fondu rezervního částku 651.850,71 Kč.
IV. Schvaluje výroční zprávu o hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice,
za rok 2019 bez výhrad a rozděluje hospodářský výsledek ve výši
114.093,42 Kč následovně:

III.

1. Vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku 0 Kč.
2. Přidělit do fondu odměn částku 57.047,00 Kč.
3. Přidělit do fondu rezervního částku 57.046,42 Kč.
Usnesení č. R/68/11/2020
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí zprávu ve věci účetní závěrky města Sezemice za rok 2019.

II.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Sezemice
k 31.12.2019.

Usnesení č. R/69/11/2020
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci rozpočtového opatření závazných
ukazatelů rozpočtu č. 2/2020.

II.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření závazných ukazatelů
rozpočtu č. 2/2020.

Výpis z usnesení z rady města ze dne 22.05.2020
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Usnesení č. R/70/11/2020
Rada města Sezemice:
Doporučuje zastupitelstvu města zvolit na volební období 2020–2024 do funkce přísedícího
Okresního soudu v Pardubicích ZK.
Usnesení č. R/71/11/2020
Rada města Sezemice:
Doporučuje zastupitelstvu města schválit mimořádné odměny uvolněným členům
zastupitelstva, a to starostovi Martinu Staňkovi a místostarostovi Ladislavu Kubizňákovi ve
výši jedné měsíční běžné odměny stanovené legislativou a mimořádné odměny neuvolněným
členům zastupitelstva, a to člence rady Marii Schillerové ve výši 5.000 Kč a členu
zastupitelstva Filipovi Mezerovi ve výši 4.000 Kč. Důvodem návrhu na schválení odměny
je zajištění
a
plnění
mimořádných
úkolů
souvisejících
s
nouzovým
stavem vyhlášeným usnesením vlády č. 194 ze dne 12.03.2020 pro území České republiky
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (Covid – 19).
Usnesení č. R/72/11/2020
Rada města Sezemice na základě žádosti ze dne 20.05.2020:
I.
II.

Bere na vědomí pokyn ředitelky Mateřské školy Pohádka, Sezemice, č. j. MšS 150/20
ze dne 19.05.2020.
Schvaluje s účinností od 25.05.2020 nové provozní opatření související se
znovuotevřením Mateřské školy Pohádka, Sezemice. Do odvolání budou otevřena
pracoviště v Sezemicích – Jiráskova 596, Mezi Mosty 693, Mezi Mosty 792 a v Chotči,
Pardubická 44. Provozní doba bude do odvolání omezena na všech uvedených
pracovištích od 06:30 do 16:30 hodin.

Ověřovatel:

Schillerová Marie

Datum/podpis:
__________________________

Martin Staněk

Ladislav Kubizňák

Starosta

místostarosta
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