MĚSTO SEZEMICE
VÝPIS

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE
Den konání jednání: 12. 02. 2013
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790,
Sezemice
Usnesení č. R/23/3/2013
Rada města projednala průběžnou kontrolní zprávu o plnění usnesení rady města a
tuto
I. schvaluje
a dále:
Ponechává v evidenci:
Vyřazuje z evidence:
R/92/10/2008, R/103/12/2008, R/220/24/2009,
R/34/3/2011, R/84/12/2012, R/92/13/2012,
R/32/2/2010, R/150/16/2010, R/29/2/2010,
R/95/13/2012, R/96/13/2012, R/99/13/2012,
R/34/2/2010, R/87/8/2011, R/88/8/2011,
R/104/14/2012, R/105/14/2012, R/107/14/2012,
R/141/13/2011, R/142/13/2011, R/173/14/2011,
R/112/15/2012, R/113/15/2012, R/114/15/2012,
R/180/16/2011, R/188/18/2011, R/189/18/2011,
R/116/15/2012, R/118/15/2012, R/119/15/2012,
R/230/22/2011, R/9/2/2012, R/13/3/2012,
R/120/15/2012, R/121/15/2012, R/122/15/2012,
R/49/8/2012, R/61/9/2012, R/65/10/2012,
R/123/15/2012, R/124/15/2012, R/125/15/2012,
R/97/13/2012, R/98/13/2012, R/101/13/2012,
R/133/16/2012, R/139/16/2012, R/133/16/2012,
R/115/15/2012, R/135/16/2012, R/136/16/2012,
R/139/16/2012, R/146/18/2012, R/149/18/2012,
R/147/18/2012, R/148/18/2012, R/151/18/2012,
R/156/18/2012, R/3/1/2013,
R/4/1/2013, R/5/1/2013, R/6/1/2013, R/10/1/2013,
II. schvaluje změny termínů plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy
Usnesení č. R/24/3/2013
Rada města projednala předloženou zprávu a
I. souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2013
II. ukládá
1. předložit návrh rozpočtu města na rok 2013 zastupitelstvu města
2. zveřejnit návrh rozpočtu města na rok 2013 v souladu s obecně závaznými právními
předpisy
Z: vedoucí FO
T: 05. 03. 2013
Usnesení č. R/25/3/2013
Rada města projednala předloženou zprávu a
I. bere na vědomí doručenou žádost Radka Trojana o ukončení nájmu k bytu č. 6,
Masarykova ul., Sezemice, dohodou ke dni 31. 03. 2013
II. souhlasí s ukončením nájmu v bytě č. 6, Masarykova ul. č. p. 515, Sezemice, dohodou
ke dni 31. 03. 2013.
III. ukládá zabezpečit veškeré náležitosti spojené s ukončením nájemní smlouvy dle bodu
II.
T: 31. 03. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
IV. rozhodla o provedení rekonstrukce bytu č. 6, Masarykova ul., Sezemice a poté bude byt
přidělen dle pořadníku

Usnesení č. R/26/3/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit převod 2 částí pozemku p. č. 740/1 v k. ú.
Kunětice, nově označeno jako pozemek p. č. 740/99 o výměře 11 m2, na kterém je
umístěna přístavba pádlovacího bazénu a prostor na odkládání lodí a nově označeno
jako pozemek p. č. 740/100 o výměře 15 m2, na kterém je přístavba domu č. p. 27
Lukovna, a dále převod pozemku st. p. č. 33/2 o výměře 5 m2 v k. ú. Lukovna (na této
části pozemku stojí část budovy č. p. 27 Lukovna) do majetku města
II. ukládá
1. jednat s Povodím Labe, státní podnik o přípravě podkladů k převodu pozemků
uvedených v bodu I. tohoto usnesení (zpracování znaleckého posudku, příprava
návrhu kupní smlouvy)
2. předložit zprávu týkající se převodu pozemků uvedených v bodě I. tohoto usnesení
zastupitelstvu města
T: 05. 03. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/27/3/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a
I. souhlasí s krátkodobým pronájmem pozemků v ul. Mezi Mosty (p. č. 1889/1 a 1889/13 v
k. ú. Sezemice nad Loučnou) určených k umístění lunaparků na dobu poutě a posvícení
II. ukládá
1. zveřejnit záměr města pronajmout pozemky p. č. 1889/1 a 1889/13 v k. ú. Sezemice
nad Loučnou po dobu cca 7 dní v době konání poutě a posvícení v Sezemicích
2. po zveřejnění záměru města předložit zprávu radě města k projednání
T: 09. 04. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/28/3/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a
I. bere na vědomí žádost CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s., aby se Město Sezemice stalo
příjemcem dotace, stavebníkem a případně i investorem výstavby mostu přes Mlýnský
potok za těchto podmínek:
1. CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s. předloží projektovou dokumentaci na přemostění
Mlýnského potoku
2. CZ Stavební holding složí před zahájením akce na vázaný účet celou předpokládanou
částku ceny stavby.
3. Bude-li vypsán dotační titul, který by mohl být pro tuto stavbu použit, ale bude-li pro
Město výhodnější použít takovýto dotační titul pro jiné účely, rozhodne o použití
takovéhoto dotačního titulu rada města.
III. ukládá
1. informovat CZ Stavební holding o stanovisku dle bodu I.
2. předložit zprávu dle bodu I. zastupitelstvu města
T: 30. 06. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/29/3/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a:
I. bere na vědomí doručení dohody o ukončení SoSB s ČEZ Distribuce o připojení
výrobny elektřiny k distribuční soustavě do napěťové hladiny 35kV (VN).
II. souhlasí s uzavřením dohody o ukončení SoSB s ČEZ Distribuce o připojení výrobny
elektřiny k distribuční soustavě do napěťové hladiny 35kV (VN)
III. ukládá zjistit možnosti uplatnit částku 190 tis Kč z dotace, kterou poskytl Pardubický kraj
na přípravu území pro výstavbu bioplynové stanice
T: 31. 03. 2013
Z: místostarosta města
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Usnesení č. R/30/3/2013
Rada města po projednání
rozhodla, že peněžitý dar schválený zastupitelstvem města dne 30. 01. 2013 panu
Bohuslavu Kopeckému bude vyplacen ve dvou splátkách a to v měsíci květnu a červnu
2013.
Usnesení č. R/31/3/2013
Rada města projednala žádost Českého zahrádkářského svazu, místní organizace
Sezemice a
rozhodla o poskytnutí slevy ve výši 2.000 Kč za pronájem sálu dne 16. 02. 2013
(zahrádkářský ples)
Usnesení č. R/32/3/2013
Rada města po projednání
bere na vědomí program jednání zastupitelstva města, které se bude konat v pondělí dne
04. 03. 2013

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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