Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města
ze zasedání Rady města Sezemice
Den konání jednání:
Místo jednání

10.12.2014
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205

Usnesení č. R/25/4/2014
Rada města:
Schvaluje podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s § 14 zák. č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
1. Rozpis rozpočtu na rok 2015 dle přílohy, která je součástí usnesení.
2. Závazné ukazatele na rok 2015 pro příspěvkovou organizaci – Základní
škola Sezemice dle přílohy, která je součástí usnesení.
3. Závazné ukazatele na rok 2015 pro příspěvkovou organizaci – pro Mateřská škola
Sezemice dle přílohy, která je součástí usnesení.
4. Rozpočet Sociálního fondu Městského úřadu v Sezemicích na rok 2015.
II. Dle § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
Pravidla čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva města
v roce 2015.
I.

Usnesení č. R/26/4/2014
Rada města projednala předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 15 uvedené v rozpočtovém opatření dle rozpisu rozpočtu
3/2014
Usnesení č. R/27/4/2014
Rada města dle Pravidel pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů:
I. Vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu obnovy domů a bytů v roce 2015.
II. Stanovuje lhůtu podání žádosti o účasti na výběrovém řízení v termínu od 15.12.2014 do
28.01.2015.

III. Ukládá finančnímu výboru zajistit výběrové řízení a předložit radě města závěr
výběrového řízení.
Z: předseda finančního výboru
T: 18.02.2015
Usnesení č. R/28/4/2014
Rada města:
I. Schvaluje provozní řád – Řád veřejného pohřebiště bez výhrad, který bude účinný od
01.01.2015.
II. Stanovuje cenu za služby spojené s používání rozptylové loučky za jednorázový poplatek
200 Kč.
III. Ukládá vedoucí finančního odboru předložit aktualizovaný ceník hřbitovních poplatků.
Z: vedoucí FO
T: 31.01.2015
Usnesení č. R/29/4/2014
Rada města:
Bere na vědomí doručenou žádost pana JK o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2
v Dražkově č. p. 20.
II. Rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu na dobu určitou dvou let.
III. Ukládá odboru uzavřít dodatek k nájemní smlouvě s JK.
T: 31.12.2014
Z: vedoucí OSMŽP
I.

Usnesení č. R/30/4/2014
Rada města:
I. Bere na vědomí uvolnění bytu č. 27, DPS, Tyršovo nám. 722, Sezemice.
II. Souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 27, DPS, Tyršovo nám. 722, Sezemice
s VD dohodou ke dni 31.12.2014.
III. Rozhoduje přidělit byt č. 27, DPS, Tyršovo nám. 722, Sezemice: JF a uzavřít nájemní
smlouvy za těchto podmínek:
1. Nájem se sjednává na dobu neurčitou od 01.01.2015.
2. Výše měsíčního nájemného 25 Kč/m2.
IV. Ukládá odboru uzavřít nájemní smlouvu dle bodu III. tohoto usnesení
T: 31.12.2014
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/31/4/2014
Rada města:
I. Souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 1, DPS, Tyršovo nám. 721, Sezemice
s organizací Domov pod Kuňkou, Ráby 162 dohodou ke dni 31.12.2014.
II. Rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s VF a KP s účinností od 01.01.2015 za těchto
podmínek:
1. Nájem se sjednává na dobu neurčitou od 01.01.2015.
2. Výše měsíčního nájemného 25 Kč/m2.
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III. Ukládá odboru uzavřít nájemní smlouvu dle bodu III. tohoto usnesení.
T: 31.12.2014
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/32/4/2014
Rada města:
I. Bere na vědomí žádost sdružení Hasičů Sezemice o prominutí poplatků za pronájem sálu
města Sezemice za účelem uspořádání společenského plesu dne 10.01.2015.
II. Schvaluje prominutí poplatku za pronájem sálu. Preventivní požární hlídka zajistí svoji
činnost bezúplatně. Poplatek stanovený za úklid sálu žadatel uhradí.
III. Ukládá odboru správy majetku a životního prostředí zajistit veškeré náležitosti nájemní
smlouvu na pronájem nebytových prostor dle bodu II. tohoto usnesení.
T: 09.01.2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/33/4/2014
Rada města
I.

Souhlasí:
1. Se stavbou „Sezemice p. č. 558/5 – Matúšů – rozšíř. kNN“. Předpokládaný rozsah
dotčení pozemků p. č. p. č. 1769/1 a p. č. 1769/9 v k. ú. Sezemice nad Loučnou činí 44
bm.
2. S uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IV-12-2012915/VB/01, „Sezemice p. č.
558/5 – Matúšů – rozšíř. kNN“, přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č.
1769/1 a p. č. 1769/9 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za těchto podmínek:
a) Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 2.200 Kč
bez DPH.
b) Oprávněný předloží před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
geometrický plán.
c) Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene, tj. vyhotovení smlouvy o
zřízení věcného břemene, vypracování geometrického plánu a správní poplatek
ke vkladu do katastru nemovitostí uhradí oprávněný.

II. Schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti „umožňující využití části pozemků p. č.
1769/1 a p. č. 1769/9 v k. ú. Sezemice nad Loučnou pro zřízení umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy, přičemž povinným bude Město Sezemice a oprávněným
bude společnost ČEZ Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, a to za podmínek
uvedených v bodu I. tohoto usnesení.

III. Rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, která zakládá právo
umístění, zřízení, provozování, opravování, údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti
distribuční soustavy přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 1769/1 a p. č.
1769/9 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 2.200 Kč bez DPH.
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IV. Ukládá:
1. Do doby vybudování stavby „Sezemice p. č. 558/5 – Matúšů – rozšíř. kNN“, uzavřít
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 31. 12. 2014
Z: vedoucí OSMŽP
2. Po vybudování stavby „Sezemice p. č. 558/5 – Matúšů – rozšíř. kNN“ uzavřít smlouvu
o zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení.
T: 31. 12. 2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/34/4/2014
Rada města
I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým
věcem – pozemku p. č. 444/7 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města.
II. Ukládá:
1. Zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 444/7 v k. ú. Sezemice nad Loučnou.
2. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva - pozemku p. č. 444/7
v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města.
T: 31. 03. 2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/35/4/2014
Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném a účinném znění:
I.

Zřizuje komise rady města:

1. Komisi pro občanské záležitosti
2. Komisi kultury
3. Komisi sportu
4. Komisi sociální
5. Komisi likvidační a škodní
6. Komisi pro rozvoj města
II. Jmenuje:
Předsedu Komise pro občanské záležitosti:

Františka Matúšů

Členy Komise pro občanské záležitosti:

Zděnu Karlovou
Martinu Metelkovou
Lenku Kopeckou
Janu Hlotanovou
Danu Jelínkovou
Marcelu Matúšů
Šárku Ulrychovou

Předsedkyni Komise kultury:

Marii Schillerovou

Členy Komise kultury:

Mirku Holečkovou
Mgr. Radku Svatoňovou
Petru Procházkovou
Ing. Václava Trunce
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Barboru Krejčíkovou
Jiřího Kožnara
Předsedu Komise sportu:

Mgr. Luboše Krejčíka

Členy Komise sportu:

Janu Lohniskou
Renatu Novotnou
Tomáše Doktora
Jaroslava Kříže
Annu Remešovou
Markétu Dvořákovou
Františka Čiháka
Vladimíra Valečku
Irenu Lněničkovou

Předsedkyni Komise sociální:

Zděnu Karlovou

Členy Komise sociální:

Ivanu Hrdou
Luďku Chválovou
Evu Řezníčkovou
Bc. Renatu Vyhnálkovou
MUDr. Dagmar Brožovou

Za obce:

Annu Remešovou
Hanu Udržalovou
Vlastu Čihákovou
Annu Fizkovou
Jaroslavu Blažkovou
Olgu Borovcovou

Předsedu Komise likvidační a škodní:
Členy Komise likvidační a škodní:

Petra Vlasáka
Radka Srazila
Vlastimila Holuba

Předsedu Komise pro rozvoj města:

Bc. Martina Srazila

Členy Komise pro rozvoj města:

Ing. Přemysla Hrona
Břetislava Černého
Jiřího Koláře
Ladislava Kubizňáka
Martina Ulrycha

III. Pověřuje tajemnici úřadu zajištěním organizačních pracovníků k jednotlivým komisím.
Usnesení č. R/36/4/2014
Rada města v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů:
Jmenuje Martina Ulrycha a Renatu Dvořákovou členy Školské rady při Základní škole
Sezemice, okres Pardubice na funkční období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2017.
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Usnesení č. R/37/4/2014
Rada města:
I.

Bere na vědomí novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, podle
které s účinností od 01.01.2015 dojde k navýšení povinností vykonávaných v oblasti
sociálně právní ochrany dětí.

II. Rozhoduje uzavřít podle ustanovení § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů na výkon přenesené působnosti na úseku sociálně
právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,
veřejnoprávní smlouvu.
III. Pověřuje tajemnici úřadu jednat s Magistrátem města Pardubice o uzavření veřejnoprávní
smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí podle
zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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