Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

15.04.2015
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205

Usnesení č. R/43/9/2015
Rada města Sezemice:
I.

Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým
věcem – pozemku p. č. 387/10 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města.

II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva - pozemku p. č. 387/10 v k.
ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města.
T: 02.06.2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/44/9/2015
Rada města Sezemice:
I.

Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým
věcem – pozemkům p. č. 1886/3 a p. č. 1868 oba v k. ú. Sezemice nad Loučnou z
vlastnictví města do doby vyjasnění přístupu k sousedním nemovitostem.

II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva - pozemků p. č. 1886/3 a
p. č. 1868 oba v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města.
T: 02.06.2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/45/9/2015
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí doručenou žádost Šxx Čxx o prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 6,
Masarykova 515, Sezemice.
II. Rozhoduje prodloužit smlouvu o nájmu bytu č. 6, Masarykova 515, Sezemice, uzavřené
mezi městem Sezemice a Šxx Čxx, smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou
jednoho roku, a to do 30.04.2016.
III. Ukládá odboru uzavřít dodatek k nájemní smlouvě s Šxx Čxx dle bodu II.

Usnesení č. R/46/9/2015
Rada města Sezemice:
I. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů Povodňový plán města Sezemice, který zpracovala firma
ENVIPARTNER, s. r. o. se sídlem Vídeňská 55, Brno. Povodňový plán je vypracován
v listinné i elektronické podobě.
II. Zřizuje v souladu s § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Povodňovou komisi města
Sezemice.
III. Konstatuje, že podle § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je předsedou povodňové komise
starosta města.
IV. Stanovuje, že místopředsedou povodňové komise bude vždy místostarosta města a dále
jmenuje členy povodňové komise.
Ing. Jiřího Košťála
Bc. Irinu Rálišovou
Renatu Dvořákovou
Petra Řezníčka
Jiřího Koláře
Ladislava Kubizňáka
Ladislava Mohaupta
Ladislava Hrona
V. Vydává v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů:
1. Jednací řád Povodňové komise města Sezemice.
2. Statut Povodňové komise města Sezemice.
Usnesení č. R/47/9/2015
Rada města Sezemice v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů
I. Odvolává:
1. Z funkce člena Komise pro rozvoj města Ladislava Kubizňáka, bytem Zahradní, 543,
Sezemice.
2. Z funkce člena Komise likvidační a škodní pana Radka Srazila, bytem Počaply 12,
Sezemice.
II. Jmenuje:
Členy Komise pro rozvoj města:

Radka Srazila

Člena Komise likvidační a škodní:

Ladislava Kubizňáka
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Usnesení č. R/48/9/2015
Rada města Sezemice na základě návrhu starosty města:
I. Schvaluje s účinností od 01.06.2015 zřízení nového úseku dotací a rozvoje města v
Městském úřadu Sezemice.
II. Ukládá tajemnici městského úřadu připravit návrh změny do organizačního řádu a
předložit změnu organizačního řádu.
Z: tajemnice městského úřadu
T: 29.04.2015

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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