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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 02.12.2015 
Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  

 

Usnesení č. R/162/24/2015 

Rada města Sezemice: 
I. Schvaluje plán inventur za rok 2015. 
II. Jmenuje členy inventarizačních komisí, tak jak jsou uvedeny v plánu inventur za rok 

2015. 

Usnesení č. R/163/24/2015 

Rada města Sezemice dle Pravidel pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy dom ů a bytů: 
I. Vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu obnovy domů a bytů v roce 2016. 
II. Stanovuje lhůtu podání žádosti o účasti na výběrovém řízení v termínu od 15.12.2015 do 

25.01.2016. 
III. Ukládá finančnímu výboru zajistit výběrové řízení a předložit radě města závěr 

výběrového řízení. 
Z: předseda finančního výboru 
T: 15.02.2016 

Usnesení č. R/164/24/2015 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na v ědomí  předložený plán zimní údržby na období od 01.11.2015 do 31.03.2016. 

II. Schvaluje plán zimní údržby na období od 01.11.2015 do 31.03.2016. 

Usnesení č. R/165/24/2015 

Rada města Sezemice: 
I. Doporu čuje zastupitelstvu města vykoupit nemovitý majetek pozemek p. č. 481/2 v k. ú. 

Lukovna o výměře 25 m2 z vlastnictví paní Věry Kuclerové, bytem Lukovna 22, Sezemice, 
za kupní cenu 100 Kč za m2 do majetku města Sezemice s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem uhradí město, jako kupující. 
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II. Ukládá starostovi města, jako předkladateli materiálů „Majetek města – pozemky“ na 
zasedání zastupitelstva dne 08.12.2015, sdělit doporučení rady města dle bodu I. tohoto 
usnesení. 

T: 08.12.2015 
Z: starosta města 

Usnesení č. R/166/24/2015 

Rada města projednala pr ůběžnou kontrolní zprávu o pln ění usnesení rady m ěsta a tuto 
I. Schvaluje 
a dále: 

Ponechává v  evidenci:  Vyřazuje z  evidence:  

R/150/16/2010,R/180/16/2011,R/115/15/2012, 
R/137/15/2013,R/139/14/2014,R/140/14/2014, 
R/33/4/2014, R/33/6/2015, R/34/6/2015, 
R/41/8/2015, R/55/11/2015, R/83/14/2015, 
R/96/16/2015,R/119/19/2015,R/120/19/2015,
R/121/19/2015,R/122/19/2015,R/127/20/2015,
R/128/20/2015,R/129/20/2015,R/133/21/2015,
R/142/22/2015,R/145/22/2015,R/148/22/2015,
R/152/23/2015 R/155/23/2015,R/156/23/2015. 

R/40/3/2014, R/90/7/2014, R/101/8/2014, 
R/135/12/2014, R/13/2/2015, R/65/12/2015, 
R/68/12/2015, R/82/14/2015, R/90/15/2015, 
R/101/17/2015,R/102/17/2015,R/103/17/2015,R/104/1
7/2015, R/106/18/2015, R/107/18/2015, 
R/108/18/2015, R/109/18/2015, R/115/18/2015, 
R/118/19/2015, R/134/21/2015, 
R/135/21/2015,R/136/21/2015, R/143/22/2015, 
R/147/22/2015, R/153/23/2015. 

II. Ruší usnesení č. R/88/8/2013. 
III. Schvaluje změny termínů plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy. 

Usnesení č. R/167/24/2015 

Rada města Sezemice: 
Ukládá vedoucímu odboru správy majetku a ŽP prověřit smlouvu o dílo uzavřenou s firmou 
MIROS Majetková, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště a předložit ke schválení dodatek 
k této smlouvy, který se bude týkat změn termínu opravy komunikace.  
T: 16.12.2015 

Usnesení č. R/168/24/2015 

Rada města Sezemice: 
I. Souhlasí se změnou nájemní smlouvy uzavřené dne 01.10.1998 mezi městem Sezemice 

a kanoistickým klubem Prosport Sezemice. Změnou bude upraven čl. 2. nájemní smlouvy. 
Dodatek k nájemní smlouvě bude uzavřen v souladu s novým občanským zákoníkem. 
Změna nájemní smlouvy se schvaluje v tomto rozsahu: 

1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 30 let. 

2. Účastníci smlouvy mohou nájemní smlouvu ukončit v souladu s příslušnými zákonnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

II. Pověřuje starostu města jednat o nových podmínkách se zástupcem kanoistického klubu 
Prosport a uzavřít s organizací dodatek k nájemní smlouvě v souladu s bodem I.  

Martin Staněk 
starosta města  

Ing. Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


