Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

15. 06. 2016
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost

Usnesení č. R/90/12/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci žádosti pronájmu pozemku p. č. 387/10
v k. ú. Sezemice nad Loučnou.

II. Souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 387/10 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře
113 m2.
III. Ukládá:
1. Zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p. č. 387/10 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou o výměře 113 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční
nájemné 1.000 Kč.
2. Předložit zprávu týkající se pronájmu pozemku p. č. 387/10 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou o výměře 113 m2 radě města.
T: 31.08.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/91/12/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí návrh geometrického plánu na oddělení pozemků p. č. 1507/12 a p. č.
1507/13 v k. ú. Sezemice nad Loučnou.

II. Ukládá
1. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1507/12 o výměře 65 m2, část
pozemku p. č. 1507/13 o výměře 15 m2, pozemek nově označený jako p. č. 1507/18
o výměře 36 m2 a pozemek p. č. 1515/7 o výměře 122 m2 vše v k. ú. Sezemice nad
Loučnou
2. předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – části pozemku p. č. 1507/12
o výměře 65 m2, části pozemku p. č. 1507/13 o výměře 15 m2, pozemku nově
označeného jako p. č. 1507/18 o výměře 36 m2 a pozemku p. č. 1515/7 o výměře 122
m2 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města.
T: 13.09.2016
Z: vedoucí OSMŽP

Usnesení č. R/92/12/2016
Rada města Sezemice:
I.

Schvaluje pronájem bytu č. 1, Dražkov 20, Sezemice pro slečnu T. Z., bytem… , nájem
se sjednává na dobu určitou jednoho roku, výše nájemného za podlahovou plochu 25
Kč/m2.

II. Ukládá odboru uzavřít nájemní smlouvu T. Z., bytem… dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 30.06.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/93/12/2016
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí ukončení nájmu v bytě č. 116 v DPS, Havlíčkova 700, Sezemice
z důvodu úmrtí nájemce a to k 31.05.2016.
II. Schvaluje přidělit byt č. 116, v DPS, Havlíčkova 700, Sezemice paní V. K., na dobu
neurčitou, 25 Kč/m2.
III. Ukládá odboru zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní smlouvy dle
bodu II. tohoto usnesení.
T: 30.06.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/94/12/2016
Rada města projednala předloženou zprávu a:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci pronájmu nebytových prostor v č. p. 20,
Veská.
II. Rozhoduje zachovat stávající stav, tj. nevypovídat nájemní smlouvu uzavřenou s panem
J. R. ze dne 29.08.2009.
Usnesení č. R/95/12/2016
Rada města Sezemice:

I.

Bere na vědomí:
1. Záměr na rekonstrukci vybraných chodníků města Sezemice.
2. Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace k výše uvedenému záměru
s projektantem Ing. Alešem Hlavatým a tuto smlouvu schvaluje.

II. Schvaluje v souladu se Směrnicí č. 1/2013 o způsobu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu ve městě Sezemice v platném znění dle bodu Va/1 zadání zpracování
projektové dokumentace Ing. Aleši Hlavatému - autorizovanému inženýru v oboru
dopravních staveb.
III. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo na zhotovení prováděcí projektové
dokumentace na Rekonstrukci vybraných chodníků s Ing. Alešem Hlavatým.
IV. Ukládá zajistit uzavření smlouvy o dílo na zhotovení prováděcí projektové dokumentace
na Rekonstrukci vybraných chodníků s Ing. Alešem Hlavatým.
T: 25.06.2016
Z: vedoucí OSMŽP

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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