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Výpis usnesení rady města Sezemice 

  

Den konání jednání: 05.05.2021 

Místo jednání: Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice 

Číslo jednací: SEZ-2795/2021/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. R/49/9/2021  

Rada města Sezemice 

Schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, Sezemice, 
IČO 60156961, za rok 2020. O úkonu schválení sepsala rada města „Protokol o schvalování 
účetní závěrky", který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
Usnesení č. R/50/9/2021  

Rada města Sezemice 

Schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Sezemice, okres 
Pardubice, IČ 60156953, za rok 2020. O úkonu schválení sepsala rada města „Protokol o 
schvalování účetní závěrky“, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
Usnesení č. R/51/9/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí   

1. Důvodovou zprávu ve věci závěrečného účtu města Sezemice za rok 2020. 
2. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2020, 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 2020. 

II.  Doporučuje   

1. Zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Sezemice k 31.12.2020 bez 
výhrad. 

2. Zastupitelstvu města schválit hospodaření sociálního fondu za rok 2020 a 
navrhuje převést zůstatek sociálního fondu na  rok 2021. 

III.  Schvaluje výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Pohádka Sezemice za rok 
2020 bez výhrad a rozděluje hospodářský výsledek ve výši 1.113.832,39 Kč 
následovně:  

1. Vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku 0.  
2. Přidělit do fondu odměn částku 60.000,00 Kč. 
3. Přidělit do fondu rezervního částku 1.019.933,39 Kč. 
4. Nerozdělený zisk 33.899,00 Kč. 
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IV.  Schvaluje výroční zprávu o hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubce 
za rok 2020 bez výhrad a rozděluje hospodářský výsledek ve výši 874.531,75 Kč 
následovně:  

1. Vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku 0.  
2. Přidělit do fondu odměn částku 342.561,00 Kč. 
3. Přidělit do fondu rezervního částku 342.562,75 Kč. 
4. Nerozdělený zisk 189.408,00 Kč. 

 
Usnesení č. R/52/9/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí zprávu ve věci účetní závěrky města Sezemice za rok 2020. 

II.  Doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Sezemice za rok 
2020. 

 
Usnesení č. R/53/9/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí změny závazných ukazatelů rozpočtu roku 2021 č. 2/2021. 

II.  Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny č. 1 - č. 4, uvedené v 
rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů rozpočtu č. 2/2021.  

 
Usnesení č. R/54/9/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým 
věcem pozemku p. č. 480/24 o výměře 1.410 m2 a p. č. 480/26 o výměře 850 m2 v k. 
ú. Lukovna z vlastnictví města do vlastnictví manželů J a AV. 

II.  Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zastupitelstvu města zprávu ve věci žádosti o převod 
vlastnického práva – pozemku p. č. 480/24 a p. č. 480/26 v k. ú. Lukovna. 

Termín: 08.06.2021 

 
Usnesení č. R/55/9/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Souhlasí se zalesněním pozemku ve vlastnictví města Sezemice p. č. 296/12 o výměře 
15.677 m2 v k. ú. Kladina, které bude provedeno v rámci plánu biologické rekultivace 
PUPFL. Souhlas bude předložen k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu 
„I/36 Sezemice – obchvat“. 

II.  Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit veškeré potřebné náležitosti spojené s podpisem 
souhlasu vlastníka dle bodu I. 

Termín: 31.05.2021 
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Usnesení č. R/56/9/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Souhlasí se zveřejněním záměru  města směnit pozemky ve vlastnictví města p. č. 
815/73 o výměře 181 m2, p. č. 815/97 o výměře 2.308 m2, p. č. 797/8 o výměře 197 m2, 
p. č. 797/9 o výměře 58 m2 p. č. 815/106 o výměře 5.624 m2 a pozemku p. č. 910/163 
o výměře 3.981 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, které vznikly na základě rozdělení 
geometrického plánu od společnosti GEORAM, za pozemky ve vlastnictví společnosti 
ALOHA a.s. p. č. 988/1 o výměře 7.483 m2, p. č. 988/3 o výměře 2.875 m2, p. č. 
2120/105 o výměře 69 m2 a p. č. 2120/115 o výměře 1.324 m2. 

II.  Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní řízení) ve znění pozdějších předpisů, zveřenění záměru města směnit 
pozemky ve vlastnictví města p. č. 815/73 o výměře 181 m2, p. č. 815/97 o výměře 
2.308 m2, p. č. 797/8 o výměře 197 m2, p. č. 797/9 o výměře 58 m2, p. č. 815/106 o 
výměře 5.624 m2 a p. č. 910/163 o výměře 3.981 m2, které vznikly na základě rozdělení 
geometrického plánu od společnosti GEORAM, za pozemky společnosti ALOHA a.s. 
p. č. 988/1 o výměře 7.483 m2, p. č. 988/3 o výměře 2.875 m2, p. č. 2120/105 o výměře 
69 m2 a p. č. 2120/115 o výměře 1.324 m2. 

Termín: ihned 

 
Usnesení č. R/57/9/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí důvodovou zprávu o realizaci akce "Objekt pro instalaci ATM 2020" 
(bankomat). 

II.  Schvaluje   

1. Zadat v souladu se směrnicí č. 3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, zakázku malého rozsahu "Objekt pro instalaci ATM 2020" přímo 
jednomu dodavateli, a to firmě R E O P v. o. s., IČO: 48155641. 

2. Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi městem a firmou R E O P v. o. s., Jana 
Zajíce 960, 530 12 Pardubice, IČO: 48155641, předmětem díla bude vybudování 
objektu pro instalaci ATM 2020, cena díla 223.385 Kč včetně DPH.  

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

Termín: ihned 

 
Usnesení č. R/58/9/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci akce „Bezpečná doprava v ul. Kunětická 
a Pernštýnská“. 

II.  Schvaluje postup při výběru dodavatele stavby „Bezpečná doprava v ul. Kunětická a 
Pernštýnská“: 

1. Jako jediné kritérium určit cenu díla bez DPH. 
2. Přímo oslovit uchazeče: 

• BAUSET CZ, a. s, Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČ 63217139,  

• Agrostav Pardubice, akciová společnost, Hostovická 231, Černá za Bory, 
533 01 Pardubice, IČO: 46506063,  

• MIROS Majetková, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČO: 27523934,  

• Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, 
IČO: 25253361,  

• Grano Skuteč spol. s.r.o., Tyršova 389, 539 73 Skuteč, IČO: 60913088. 
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III.  Schvaluje smlouvu o dílo a výzvu k podání nabídek. 

IV.  Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje členy této komise - Ing. Vlastimil Plecháček,  
Ladislav Kubizňák, Monika Doležalová, náhradník: Monika Liduchová. 

V.  Ukládá vedoucí OSMŽP: 

1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Bezpečná doprava v ul. Kunětická a 
Pernštýnská“. 

2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města. 
Termín: 16.06.2021 

 
Usnesení č. R/59/9/2021  

Rada města Sezemice projednala žádost Základní školy Sezemice, okres Pardubice a 

Schvaluje čerpání finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace ve výši 
do 500.000 Kč na nákup nového konvektomatu do školní jídelny. 

 
Usnesení č. R/60/9/2021  

Rada města Sezemice 

Doporučuje zastupitelstvu města schválit  starostovi Martinu Staňkovi a místostarostovi 
Ladislavu Kubizňákovi mimořádnou odměnu, a to každému ve výši jedné měsíční běžné 
odměny, která jim náleží, za nadstandardní výkon jimi zastávané funkce. Odměny budou 
poskytnuty za mimořádné pracovní úsilí.  

  

  

  

  

Ověřovatel: Schillerová Marie Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


