Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města
z řádné schůze Rady města Sezemice
Den konání jednání:
Místo jednání:

06.04.2016
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost

Usnesení č. R/50/7/2016
Rada města Sezemice:
I.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vlastnického práva
k nemovitým věcem – pozemkům p. č. 331/1 a části p. č. 331/2 v k. ú. Kladina, která bude
oddělena na základě geometrického plánu z vlastnictví města do vlastnictví Pardubického
kraje.

II. Souhlasí s tím, aby Pardubický kraj objednal zhotovení geometrického plánu na rozdělení
pozemku p. č. 331/2 v k. ú. Kladina na silnicí zastavenou část, nezastavěná část pozemku
zůstane v majetku města.
III. Ukládá:
1. Zveřejnit záměr města bezúplatně převést pozemky p. č. 331/1 a část p. č. 331/2 v k.
ú. Kladina, která bude oddělena na základě geometrického plánu z vlastnictví města
do vlastnictví Pardubického kraje.
2. Předložit zprávu týkající se bezúplatného převodu vlastnického práva – pozemků p. č.
331/1 a části p. č. 331/2 v k. ú. Kladina, která bude oddělena na základě geometrického
plánu zastupitelstvu města.
T: 07.06.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/51/7/2016
Rada města Sezemice:
I.

Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým
věcem – pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Veská z vlastnictví města. Doporučuje řešit území
jako celek.

II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – pozemku p. č. 456/1 v k.
ú. Veská zastupitelstvu města.
T: 07.06.2016
Z: vedoucí OSMŽP

Usnesení č. R/52/7/2016
Rada města Sezemice:
I.

Souhlasí s oddělením části pozemku p. č. 150712 a 1507/13 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou, tak že bude oddělena část pozemků dotčená věcným břemenem o šířce 1 m po
celé délce.

II. Ukládá:
1. Odboru správy majetku jednat s panem D a manželi S o oddělení pozemků dle bodu I.
2. Předložit výsledek jednání radě města k dalšímu rozhodnutí.
T: 30.04.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/53/7/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí doručenou žádost JH o uzavření nájemní smlouvy v důsledku přechodu
nájmu.

II. Nesouhlasí s přechodem nájmu bytu č. 2, Masarykova ulice č. p. 515, Sezemice na JH a
MH, nájemcem bytu bude paní ZH.
III. Ukládá odboru zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní smlouvy dle
bodu II. tohoto usnesení v souladu s platnými předpisy.
T: 30.04.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/54/7/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci pronájmu nebytových prostor v č. p. 20, Veská.

II. Souhlasí s tímto postupem: Dohodnout s nájemcem výši a způsob vypořádání investic do
objektu Veská č. p. 20 a následně vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou s panem JR dne
29.08.2009.
III. Ukládá:
1. Dohodnout výši a způsob vypořádání investic do objektu Veská č. p. 20 s panem JR.
2. Předložit radě města zprávu ve věci způsobu a vypořádání investic do objektu Veská č.
p. 20.
Z: vedoucí OSMŽP
T: 15.06.2016
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Usnesení č. R/55/7/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí oznámení Mateřské školy Pohádka, Sezemice, o výsledcích výběrového
řízení na dodavatele přístupového systému do mateřské školy. Výběrová komise vybrala
nejvýhodnější nabídku firma František Rychnovský – FRANC, Pardubice, který nabídl
cenu ve výši 54.377 Kč.

II. Schvaluje použití finančních prostředků z rozpočtu mateřské školy na rok 2016 ve výši
cca 55.000 Kč na pořízení přístupového systému do mateřské školy k zabezpečení
hlavních vstupů 6 budov.
Usnesení č. R/56/7/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí žádost Oblastní charity Pardubice ze dne 21.03.2016.

II. Souhlasí s uspořádáním přednášky o službách Oblastní charity Pardubice. Přednáška
bude uspořádán v sále města za podpory města Sezemice. Náklady spojené s užíváním
sálu budou v režii města Sezemice. Organizaci přednášky včetně propagace zajistí
Oblastní charita Pardubice ve spolupráci s městem.
III. Rozhodla, že v roce 2016 nebude poskytnut dar ve výši 10.000 Kč na veřejnou sbírku
„Podpora domácí hospicové péče Oblastní charity Pardubice“. Návrh na poskytnutí daru
do veřejné sbírky bude předložen zastupitelstvu města v rámci projednávání rozpočtu na
rok 2017.
IV. Ukládá vedoucí finančního odboru zajistit projednání návrhu o poskytnutí daru do veřejné
sbírky „Podpora domácí hospicové péče Oblastní charity Pardubice“ zastupitelstvem
města v rámci projednávání rozpočtu na rok 2017.
Usnesení č. R/57/7/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí, že je připraven projektový záměr dle podmínek vyhlášené výzvy číslo
03_15_033 v rámci v rámci operačního programu „Zaměstnanost“, prioritní osa „Efektivní
veřejná správa“.

II. Bere na vědomí, že dne 08.04.2016 bude podána žádosti o finanční prostředky v rámci
operačního programu „Zaměstnanost“, prioritní osa „Efektivní veřejná správa“ dle
podmínek vyhlášené výzvy číslo 03_15_033.

Martin Staněk
starosta města

Ing. Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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