Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

12.11.2014
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205

Usnesení č. R/2/2/2014
Rada města:
I.

Schvaluje podle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyúčtování
hospodaření města k 30. 09. 2014.

II. Ukládá vedoucí FO předložit vyúčtování hospodaření města k 30.09.2014 zastupitelstvu
města.
T: 03.12.2014
Z: vedoucí FO
Usnesení č. R/3/2/2014
Rada města:
I.

Souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2015.

II. Ukládá:
1. Předložit návrh rozpočtu města na rok 2015 zastupitelstvu města.
2. Zveřejnit návrh rozpočtu města na rok 2015 v souladu s obecně závaznými právními
předpisy.
Z: starosta města
T: 03.12.2014
Usnesení č. R/4/2/2014
Rada města:
I.

Bere na vědomí, že záměr města prodat pozemek st. p. č. 712, zastavěná plocha a
nádvoří nacházející se v katastrálním území Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů od 20.10.2014 do 05.11.2014.

II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovité věci pozemku st. p. č. 712 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města za kupní cenu 400
Kč/m2.

III. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva - pozemku st. p. č. 712 v k.
ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města.
T: 02.12.2014
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/5/2/2014
Rada města:
I.

Bere na vědomí, že záměr města prodat pozemek st. p. č. 710, zastavěná plocha a
nádvoří nacházející se v katastrálním území Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů od 20.10.2014 do 05.11.2014.

II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovité věci pozemku st. p. č. 710 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města za kupní cenu 400
Kč/m2 s možností splátek dle důvodové zprávy.
III. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva - pozemku st. p. č. 710 v k.
ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města.
T: 02.12.2014
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/6/2/2014
Rada města:
I.

Bere na vědomí postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě o převodu
bytové jednotky č. 734/5 – byt č. 711, Smetanova 734, Sezemice.

II. Souhlasí po vyrovnání pohledávek vůči městu Sezemice s převodem bytu č. 711,
Smetanova 734, 533 04 Sezemice z paní SK na ŽK.
III. Schvaluje pronájem bytu č. 711, Smetanova 734, Sezemice ŽK.
IV. Ukládá odboru uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu bytové jednotky a nájemní
smlouvu s účinností od 01.12.2014.
T: 30.11.2014
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/7/2/2014
Rada města:
I.

Bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek.

II. Rozhoduje:
1. V souladu se směrnicí č. 01/2013 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v městě Sezemice o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče MIROS dopravní
stavby, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČ 25267329, podané ve veřejné
zakázce „Údržba cyklostezky Počaply – Sezemice – křižovatka Choteč“.
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2. O dalším pořadí uchazečů:
Na druhém místě se umístila firma M – SILNICE a.s., OZ Střed, Za Pivovarem 611, 537
01 Chrudim, IČ 42196868.
Na třetím místě se umístila firma MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., Čepí
104, 533 32 Čepí, IČO: 291 48 871
3. Uzavřít na akci „Údržba cyklostezky Počaply – Sezemice – křižovatka Choteč“ smlouvu
o dílo se společností MIROS dopravní stavby, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré
Hradiště, IČ: 25267329, za cenu uvedenou v nabídce ve výši
2.198.999,07 Kč bez
DPH a tuto smlouvu schvaluje.
III. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci „Údržba cyklostezky Počaply –
Sezemice – křižovatka Choteč“ se společností MIROS dopravní stavby, a.s., Hradecká
545, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 25267329
IV. Ukládá:
1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky.
T: 13.11.2014
Z: vedoucí OSMŽP
2. Zajistit uzavření smlouvy o dílo akci „Údržba cyklostezky Počaply – Sezemice –
křižovatka Choteč“ s vybraným uchazečem.
T: 24.11.2014
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/8/2/2014
Rada města:
I.

Bere na vědomí výpočet místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

II. Doporučuje zastupitelstvu zachovat pro rok 2015 výši místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů v souladu s OZV č. 2/2012 ve výši 500 Kč, neměnit a zachovat úlevu dle čl. 6 odst.
4 OZV č. 202012 (ve výši 180 Kč).
Usnesení č. R/9/2/2014
Rada města:
Stanovuje v souladu s novelou nařízení vlády č. číslo 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s účinností od 01.11.2014 nové platové tarify
ředitelům příspěvkových organizací.
Usnesení č. R/10/2/2014
Rada města:
Souhlasí
s
vyřazením
nefunkčního,
rozbitého
a
neopravitelného
majetku
užívaného Mateřskou školou Pohádka, Sezemice, dle žádosti ze dne 11.11.2014, č. j. MšS
271/14.
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Usnesení č. R/11/2/2014
Rada města v souladu s ustanovením § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění:
I.

Pověřuje Marii Schillerovou, členku zastupitelstva města, k uzavírání občanských sňatků
před Městským úřadem Sezemice:

II. Stanovuje k užívání závěsného odznaku se státním znakem ČR paní Marii Schillerovou,
bytem Sezemice, Smetanova 662.

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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