Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města Sezemice
Den konání jednání:

15.11.2021

Místo jednání:

Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-7227/2021/TAJ/Rá

Usnesení č. R/155/21/2021
Rada města Sezemice
Bere na vědomí smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě č. 21_SOP_01_4121869730, mezi městem Sezemice a firmou ČEZ
Distribuce, a.s., týkající se napojení veřejného osvětlení na pozemku p. č. 51/3, k. ú
Dražkov nad Labem.
II. Schvaluje
1. Smlouvu o připojení č. 21_SOP_01_4121869730, která bude uzavřena mezi
městem Sezemice a firmou ČEZ Distribuce, a. s.
2. Úhradu podílu na nákladech ve výši 12.500 Kč na účet provozovatele distribuční
soustavy, z toho minimálně 50% do 15 dnů od podpisu smlouvy a zbývající část
do 21.04.2022.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření smlouvy, včetně provedení úhrady podílu na
nákladech dle bodu II. tohoto usnesení.
I.

Termín: 30.11.2021
Usnesení č. R/156/21/2021
Rada města Sezemice
Jmenuje Štefana Švestku členem komise kultury.
Usnesení č. R/157/21/2021
Rada města Sezemice
Bere na vědomí rozpočtové změny č. 1 – č. 5 „Změn rozpisu rozpočtu roku 2021 č. 2/2021“.
Usnesení č. R/158/21/2021
Rada města Sezemice
Doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřazení zmařených investic v hodnotě
976.552,43 Kč.
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Usnesení č. R/159/21/2021
Rada města Sezemice
I.

II.

III.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, peněžité plnění poskytované
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena finančního
výboru a kontrolního výboru za rok 2021 pro:
1. Finanční výbor částku 14.550 Kč.
2. Kontrolní výbor částku 15.400 Kč
Doporučuje zastupitelstvu města schválit peněžité plnění pro členy komisí za činnost
v roce 2021 pro:
1. Komisi pro občanské záležitosti částku 30.600 Kč.
2. Komisi kultury částku 43.200 Kč.
3. Komisi sportu částku 36.900 Kč.
4. Komisi sociální částku 24.800 Kč.
5. Komisi likvidační a škodní částku 3.000 Kč
6. Komisi pro projednávání přestupků města Sezemice částku 11.000 Kč.
Doporučuje zastupitelstvu města schválit Ing. Renatě Dvořákové a Lic. Petře Matúšů
odměnu za výkon funkce člena Školské rady při Základní škole Sezemice, okres
Pardubice za rok 2021, každé ve výši 2.000 Kč.

IV. Doporučuje zastupitelstvu města schválit mimořádné odměny neuvolněným členům
zastupitelstva za nadstandardní výkon jejich zastávané funkce:
1. Marii Schillerové ve výši 12.000 Kč za zajištění kulturních a ostatních akcí
pořádaných městem Sezemice, zejména činnosti v oblasti produkce jednotlivých
projektů (festivalový koncert Pardubického jara 2021 aj.).
2. Václavu Truncovi ve výši 7.900 Kč za zajištění kulturních akcí pořádaných městem
Sezemice, zejména technická podpora u jednotlivých projektů a realizace
jednotlivých projektů organizovaných komisí kultury (akce Rozsvícení vánočního
stromu, Rodinné odpoledne aj.)
3. Petře Procházkové ve výši 6.900 Kč za realizaci kulturních a ostatních akcí
pořádaných městem Sezemice, zejména pak organizační zajištění jednotlivých
akcí (např. Rodinné odpoledne a Sezemická lávka aj.).
V. Ukládá místostarostovi města předložit návrh odměn zastupitelstvu města.
Termín: 07.12.2021
Usnesení č. R/160/21/2021
Rada města Sezemice
I.
II.

Bere na vědomí návrh odboru OSMŽP o projednání výkupu pozemků v k. ú. Veská,
které se nachází pod účelovou komunikací nebo s ní sousedí od soukromých vlastníků.
Pověřuje OSMŽP jednat s vlastníky pozemků o výkupu pozemků p. č. 382/5, p. č.
134/14, p. č. 382/7, p. č. 382/10, p. č. 475/17, p. č. 382/12, p. č. 382/13, p. č. 382/15,
p. č. 382/16, p. č. 382/20, p. č. 382/21, p. č. 382/22, p. č. 382/8, p. č. 382/9, p. č. 134/9,
p. č. 140/6, p. č. 140/8, p. č. 140/4, p. č. 140/7, p. č. 140/5, p. č. 140/3, p. č. 344/1, p.
č. 344/22, p. č. 344/23 v k. ú. Veská.

III. Pověřuje odbor OSMŽP jednat s vlastníky pozemků o výkupu pozemků p. č. 382/5,
p. č. 134/14, p. č. 382/7, p. č. 382/10, p. č. 475/17, p. č. 382/12, p. č. 382/13, p. č.
382/15, p. č. 382/16, p. č. 382/20, p. č. 382/21, p. č. 382/22, p. č. 382/8, p. č. 382/9, p.
č. 134/9, p. č. 140/6, p. č. 140/8, p. č. 140/4, p. č. 140/7, p. č. 140/5, p. č. 140/3, p. č.
344/1, p. č. 344/22, p. č. 344/23 v k. ú. Veská.

Výpis z usnesení z rady města ze dne 15.11.2021
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Usnesení č. R/161/21/2021
Rada města Sezemice
Schvaluje "Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku", která bude uzavřena mezi Policií ČR a městem Sezemice.
Usnesení č. R/162/21/2021
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci dodatku č. 2 ke smlouvě na akci „Bezpečná
doprava v ul. Kunětická a Pernštýnská“.

II.

Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6 – 06/2021/OSMŽP ze dne 28.06.2021
na akci „Bezpečná doprava v ul. Kunětická a Pernštýnská“ s dodavatelem MIROS
Pardubice, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČO: 275 23 934, předmětem
dodatku spočívající ve spočívající ve zvýšení ceny díla o 6.483,88 Kč včetně DPH
z důvodu zrušení zelených proužků podél vozovky a nahrazením plochou
chodníku. Nová cena díla činí 3.819.353,63 Kč včetně DPH.

III. Ukládá vedoucí odboru zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6 –
06/2021/OSMŽP ze dne 28.06.2021 dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: ihned
Usnesení č. R/163/21/2021
Rada města Sezemice
Schvaluje smlouvu na poskytování pečovatelské služby občanům města Sezemice a úhradě
za ní, která bude uzavřena mezi městem Sezemice, jako objednavatelem, a Sociálními
službami města Pardubic, příspěvkovou organizací. Předmětem smlouvy je poskytovat úkony
pečovatelská služby občanům města v roce 2022. Výše poskytované úhrady je 150.000 Kč.
Usnesení č. R/164/21/2021
Rada města Sezemice
I.

Schvaluje program zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 07.12.2021.

II.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit starostovi Martinu Staňkovi a
místostarostovi Ladislavu Kubizňákovi mimořádnou odměnu ve výši jedné měsíční
běžné odměny, která mu náleží za nadstandardní výkon jimi zastávané funkce.

Usnesení č. R/165/21/2021
Rada města Sezemice
Schvaluje Bc. Veronice Machaté, ředitelce Mateřské školy Pohádka, odměnu
za mimořádnou nadstandardní práci a řízení školy v době pandemie koronaviru. Podrobnější
zdůvodnění je součástí zápisu.

Ověřovatel:

Schillerová Marie

Martin Staněk
starosta města
Výpis z usnesení z rady města ze dne 15.11.2021

Datum/podpis:
__________________________

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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