MĚSTO SEZEMICE
VÝPIS

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE
Den konání jednání: 13. 11. 2013
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790,
Sezemice
Usnesení č. R/152/18/2013
Rada města projednala návrh a
I. souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2014
II. ukládá
1. předložit návrh rozpočtu města na rok 2014 zastupitelstvu města
2. zveřejnit návrh rozpočtu města na rok 2014 v souladu s obecně závaznými právními
předpisy
Usnesení č. R/153/18/2013
Rada města projednala žádost Markéty Krajíčkové, Smetanova 662, Sezemice, ze dne
10. 11. 2013
I. souhlasí se změnou užívání nebytových prostor v č. p. 92, Husovo náměstí, Sezemice
na zřízení dětského klubu v souladu s předloženou žádostí
II. souhlasí s provedením oprav sociálního zařízení v prostorách č. p. 92, Husovo nám.,
Sezemice, vynaložené náklady budou započteny s nájemným, které je stanoveno firmě
ELKAST s. r. o. za užívání nebytových prostor
Usnesení č. R/154/18/2013
Rada města projednala předloženou zprávu a
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, peněžité plnění poskytované
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena finančního
výboru a kontrolního výboru za rok 2013 takto pro:
Finanční výbor:
12.000 Kč
Kontrolní výbor:
10.000 Kč
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit peněžité plnění pro členy komisí za činnost v
roce 2013 takto:
Komise sportu:
49.000 Kč
Komise pro občanské záležitosti
47.000 Kč
Komise kultury a školství
37.000 Kč
Komise zdravotní, sociální a péče o rodinu a děti
24.000 Kč
Redakční rada
16.000 Kč
Komise likvidační
4.000 Kč
Komise pro projednávání přestupků
1.000 Kč
III. doporučuje zastupitelstvu města schválit kronikáři města odměnu ve výši 10.000 Kč
Usnesení č. R/155/18/2013
Rada města
I. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené dne 18. 06. 2009 uzavřené
mezi Městem Sezemice a správci sítí
II. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 06. 2009 uzavřené mezi
Městem Sezemice, správci sítí a firmou GEOVAP, spol. s r.o.

Usnesení č. R/156/18/2013
Rada města projednala žádost organizace DOMOV POD KUŇKOU, se sídlem Ráby 162,
Staré Hradiště a
schvaluje organizaci pro rok 2014 příspěvek ve výši 5.000 Kč na financování sociálních
služeb pro klienta, který má trvalé bydliště v Sezemicích a nyní žije v zařízení organizace
Usnesení č. R/157/18/2013
Rada města projednala žádost organizace Asociace nositelů legionářských tradic
ANET ze dne 02. 10. 2013 a
souhlasí s objednáním předplatného časopisu Historický kaleidoskop do městské knihovny

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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