Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města Sezemice
Den konání jednání:
Místo jednání:

22.09.2021
Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-6021/2021/TAJ/Rá

Usnesení č. R/123/17/2021
Rada města Sezemice na základě žádosti Dětského centra Veská ze dne 26.08.2021
Schvaluje prominutí nájemného ve výši 3.900 Kč za pronájem sálu dne 30.09.2021 za účelem
konání provozní schůze zaměstnanců. Dětské centrum Veská uhradí náklady spojené s
úklidem sálu ve výši 1.400 Kč.
Usnesení č. R/124/17/2021
Rada města Sezemice
I.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o vypořádání některých práv a
povinností souvisejících s realizací stavby „I/36 Sezemice obchvat“, která bude
uzavřena mezi městem Sezemice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na
Pankráci 546/56, 144 05 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390, zastoupené na základě
pověření Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice, se sídlem Hlaváčova
902, 530 02 Pardubice.

II.

Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu ve věci smlouvy o vypořádání některých práv
a povinností souvisejících s realizací stavby „I/36 Sezemice obchvat“ zastupitelstvu
města.
Termín: 07.12.2021

Usnesení č. R/125/17/2021
Rada města Sezemice
I.

Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým
věcem – pozemku p. č. 1123 o výměře 11.173 m2 v k. ú. Dražkov nad Labem z
vlastnictví města Sezemice do vlastnictví Anety Pollákové, bytem Dražkov 16,
Sezemice.

II.

Neschvaluje pronájem pozemku města Sezemice p. č. 1123 o výměře 11.173 m2 v k.
ú. Dražkov nad Labem AP.

III. Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva –
pozemku p. č. 1123 v k. ú. Dražkov nad Labem o výměře 11.173 m2 zastupitelstvu
města.
Termín: 07.12.2021
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Usnesení č. R/126/17/2021
Rada města Sezemice
I.
II.

Bere na vědomí informace o nevyhovujícím stavu odvodnění zpevněné plochy
v majetku města v ulici Za Humny, v Sezemicích.
Schvaluje

1. Zadat v souladu se směrnicí č. 3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, zakázku malého rozsahu "Odvodňovací žlab, ulice Za Humny,
Sezemice" přímo jednomu dodavateli, a to firmě SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599.
2. Smlouvu o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04
České Budějovice, IČ: 480 35 599,za cenu 132.630,67 Kč včetně DPH.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP zabezpečit náležitosti spojené s uzavřením smlouvy dle bodu
II. tohoto usnesení.
Termín: 31.10.2021
Usnesení č. R/127/17/2021
Rada města Sezemice
Bere na vědomí nutnost opravit chodníky v ulici Palackého v Sezemicích.
Schvaluje
1. Zadat v souladu se směrnicí č. 3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, zakázku malého rozsahu "Oprava chodníků v ulici Palackého
včetně kanalizace" přímo jednomu dodavateli, a to společnosti SWIETELSKY
stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599.
2. Smlouvu o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58,
370 04 České Budějovice, IČO: 480 35 599, kde předmětem díla bude oprava
chodníků v ulici Palackého v Sezemicích a cena díla 580.188,72 Kč včetně DPH.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením smlouvy
dle bodu II. tohoto usnesení.

I.
II.

Termín: 30.09.2021
Usnesení č. R/128/17/2021
Rada města Sezemice
I.

Schvaluje přidělit byt č. 1, Smetanova ulice 526, Sezemice, VP na dobu neurčitou,
s účinností od 01.10.2021, za nájemné ve výši 60 Kč/m2.

II.

Ukládá vedoucí OSMŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní
smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 30.09.2021

Usnesení č. R/129/17/2021
Rada města Sezemice v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů
Schvaluje výjimku z počtu žáků v Základní škole Sezemice, okres Pardubice, pro školní rok
2021/2022 ve třídě v 8. ročníku na počet 32 žáků.

Výpis z usnesení z rady města ze dne 22.09.2021
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Usnesení č. R/130/17/2021
Rada města Sezemice
Bere na vědomí navýšení příspěvku na školní stravování v Mateřské škole Pohádka,
Sezemice, s účinností od 01.09.2021.
Usnesení č. R/131/17/2021
Rada města Sezemice
Bere na vědomí oznámení Mateřské školy Pohádka, Sezemice, o přerušení a omezení
provozu mateřské školy ve školním roce 2021/2022. Mateřská škola bude uzavřena od
23.12.2021 do 02.01.2022 a od 11.07.2022 do 14.08.2022.
Usnesení č. R/132/17/2021
Rada města Sezemice
Schvaluje změnu strategického rámce Místní akční plán - seznam investičních priorit
Základní školy Sezemice, okres Pardubice, pro období 2021 - 2027.
Usnesení č. R/133/17/2021
Rada města Sezemice
Schvaluje Plán rozvoje sportu města Sezemice na období 2021 - 2026.
Usnesení č. R/134/17/2021
Rada města Sezemice na základě žádosti Ing. Vlastimila Zrůsta, bytem Bělečko 53,
Býšť
Schvaluje dotaci ve výši 30.000 Kč pro Adélu Zrůstovou. Dotace bude použita na náklady
spojené s konáním Mistrovství světa juniorů v Peru, Jižní Amerika, které se uskuteční na
přelomu září 2021 a říjnu 2021. Adéla Zrůstová je členkou Sportovně střeleckého klubu
Sezemice a bude reprezentovat Českou republiku a Sezemice na Mistrovství světa juniorů ve
sportovní střelbě. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena s Ing. Vlastimilem Zrůstem,
zákonným zástupcem Adély Zrůstové.
Usnesení č. R/135/17/2021
Rada města Sezemice
Schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku, která bude uzavřena mezi Českou
republikou - Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, jako převodcem, a městem
Sezemice, jako nabyvatelem. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod majetku radiostanice vozidlová, HT 6991DC PEGAS a sada montážní, HT 1108 A MATRA pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Sezemice.

Ověřovatel:

Schillerová Marie

Martin Staněk
starosta města
Výpis z usnesení z rady města ze dne 22.09.2021

Datum/podpis:
__________________________

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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