
Město Sezemice 

Rada města Sezemice 

 

 
 

Výpis usnesení rady města  

ze zasedání Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 07.01.2015 
Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205 

Usnesení č. R/1/1/2015 

Rada města: 

I. Schvaluje odpisový plán Mateřské školy Pohádka, Sezemice, na rok 2015 ve výši 
142.586 Kč. 

II. Schvaluje doplnění odpisového plánu Mateřské školy Pohádka, Sezemice, za rok 2014 o 
částku 758 Kč. 

 
Usnesení č. R/2/1/2015 
Rada města: 

Souhlasí  s podnájmem bytu č. 711, Smetanova čp. 734, Sezemice 

 
Usnesení č. R/3/1/2015 

Rada města:  

I. Doporu čuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovité věci -
pozemku p. č. 1307/16 v k. ú. Časy, za kupní cenu dle návrhu kupní smlouvy ve výši 
114.480 Kč (120 Kč/m2). 

II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva - pozemku p. č. 1307/16  k. 
ú. Časy zastupitelstvu města ve znění bodu I. tohoto usnesení. 

T: 10.03.2015 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/4/1/2015 

Rada města: 

Bere na v ědomí žádost Oblastní charity Pardubice, V Ráji 732, Pardubice, a Domova u 
fontány, Libušina 1060, Přelouč, o poskytnutí příspěvku na financování sociálních služeb. 
 
  



Stránka 2 ze 2 

Usnesení č. R/5/1/2015 

Rada města: 

I. Bere na v ědomí dopis pana Ing. Jaromíra Duška, náměstka hejtmana Pardubického 
kraje, ze dne 08.12.2014 ve věci udržitelnosti rozsahu úrovně dopravní obslužnosti 
v Pardubickém kraji. 

II. Ukládá předložit zastupitelstvu města k projednání návrh Pardubického kraje ve věci 
možné finanční spoluúčasti na nákladech provozu veřejné linkové autobusové dopravy – 
linky č. 650680. Celková roční částka, kterou Pardubický kraj požaduje, je cca 198 tis. Kč. 

T: 10.03.2015 
Z: starosta města  
 
Usnesení č. R/6/1/2015 
Rada města podle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z řízení), 
ve znění pozd ějších p ředpis ů a v souladu s § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
ve znění pozd ějších p ředpis ů,  
I. Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Ostřetín a s obcí Dolní Ředice, kde 

předmětem smlouvy je výkon úkolů Městské policie Sezemice na úseku zajišťování 
místních záležitostí veřejného pořádku stanovených zákonem o obecní policii nebo jiným 
zvláštním zákonem. 

II. Stanovuje nový systém úhrady za poskytování služeb, který je specifikován ve vzoru 
veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. Stanovuje částku ve výši 250 Kč 
za jednu hodinu činnosti jednoho strážníka. 

III. Schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu dle bodu I. bez výhrad. 
IV. Schvaluje předložený dodatek k veřejnoprávní smlouvy, ve kterém je sjednán nový systém 

úhrady za poskytování služeb na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku.  
V. Ukládá:   

1. Zajistit veškeré potřebné náležitosti spojené s uzavřením smlouvy dle bodu I. a II. 
Z: starosta města 
T: 31.01.2015 
2. Jednat s obcemi, které mají s městem uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na zajišťování 

místních záležitostí veřejného pořádku, o nových podmínkách poskytování služeb. 
Obcím, které nebudou souhlasit s novými podmínkami, vypovědět veřejnoprávní 
smlouvu.   

Z: starosta města 
T: 31.01.2015 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


