Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

09.02.2016
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost

Usnesení č. R/20/3/2016
Rada města Sezemice:
I.

Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým
věcem – pozemkům st. p. č. 1023, st. p. č. 837, st. p. č. 1047 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
z vlastnictví města.

II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – pozemků st. p. č. 1023,
st. p. č. 837, st. p. č. 1047 v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města.
T: 08.03.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/21/3/2016
Rada města Sezemice:
I.

Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým
věcem – části pozemku p. č. 1885/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 15 m2 z
vlastnictví města.

II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – části pozemku p.
č.1885/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města.
T: 08.03.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/22/3/2016
Návrh usnesení:
Rada města Sezemice:
I. Rozhoduje uzavřít Smlouvu o právu použití pozemku pro stavbu „Počaply nad Loučnou –
lokalita Z18 – jižní část, Komunikace a inženýrské sítě“. Stavba je v souladu s projektovou
dokumentací umístěna i na pozemcích p. č. 428/1 a p. č. 428/8 ostatní plocha – ostatní
komunikace v k. ú. Počaply nad Loučnou a na pozemku p. č. 1826/6 ostatní plocha, silnice
v k. ú. Sezemice nad Loučnou, které jsou ve vlastnictví města Sezemice. Účastníci
smlouvy – vlastník nemovitosti: město Sezemice, stavebník: Roman Hubník, nar.
06.06.1984, Horní Lán 57, 779 00 Olomouc, zastoupený Peterem Birčákem, Spojovací
729, 530 04 Sezemice. Znění smlouvy je nedílnou přílohou tohoto usnesení.

II. Ukládá uzavřít Smlouvu o právu použití pozemku pro stavbu „Počaply nad Loučnou –
lokalita Z18 – jižní část, Komunikace a inženýrské sítě“ dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 29.02.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/23/3/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí vyjádření tajemnice úřadu k závěrečné zprávě ve věci personálního a
procesního auditu Městského úřadu Sezemice a k závěrečným doporučením, které
předložila firma GNOSTIKA CONSULTING, s. r. o.
II. Souhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci operačního programu
„Zaměstnanost“, prioritní osa „Efektivní veřejná správa“ dle podmínek vyhlášené výzvy
číslo 03_15_033.

Usnesení č. R/24/3/2016
Rada města Sezemice:
Souhlasí s místem, termínem a časem pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Pohádka, Sezemice pro školní rok 2016/2017. Zápis se bude konat v budově
mateřské školy, Jiráskova 596. Sezemice dne 28.04.2016 od 07:00 do 16:00 hodin a dne
29.04.2016 od 08:00 do 15:00 hodin.
Usnesení č. R/25/3/2016
Rada města Sezemice na základě žádosti Ing. Václava Trunce a Mgr. Radky Svatoňové:
Schvaluje, aby nově založený pěvecký sbor užíval bezplatně sál města. Zodpovídat za
používání sálu bude Ing. Václav Trunec a Mgr. Radka Svatoňová, zastupitelé města. Pěvecký
sbor bude sál užívat každé pondělí od 19:00 hodin do 21:00 hodin.
Usnesení č. R/26/3/2016
Rada města Sezemice:
I.

Schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Sezemice pro rok 2016 těmto organizacím:
1. Domov pod Kuňkou, Ráby 162, Staré Hradiště, IČ 71176217 – 2.000 Kč.
2. Rodinné centrum Vaňásek, Smetanova 662, Sezemice, IČ 04147081 - 4.000 Kč
3. Domov u fontány, Libušina 1060, Přelouč, IČ 71176225 - 9.000 Kč.
4. Sdružení cyklistů Pardubicka, z. s., U Stadionu 1652, Pardubice, IČ 26527103 10.000 Kč.
5. Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Pardubice, Pod Vinicí 675, Sezemice,
IČ 64242463 - 4.000 Kč.
6. Oblastní charita Pardubice, V Ráji 732, Pardubice, IČ 46492160 - 11.000 Kč
7. Římskokatolická farnost Sezemice, Havlíčkova 1, Sezemice, IČ 60161281 – 50.000 Kč.
II. Stanovuje termín podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sezemice pro rok
2017 na den 31.10.2016. O žádostech podaných po tomto termínu nemusí být jednáno a
mohou být bez projednání odloženy.
III. Ukládá vedoucí FO uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s organizacemi dle bodu I.
T: 31.03.2016
Z: vedoucí OSMŽP

Martin Staněk
starosta města

Ing. Vlastimil Plecháček
místostarosta města
Stránka 2 z 2

