MĚSTO SEZEMICE
VÝPIS

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE
Den konání jednání: 16. 10. 2012
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790,
Sezemice
Usnesení č. R/103/14/2012
Rada města projednala předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje rozpočtové změny č. 1 - 5 uvedené v rozpočtovém opatření dle rozpisu rozpočtu
č. 2/2012
Usnesení č. R/104/14/2012
Rada města projednala předloženou zprávu a
I. bere na vědomí postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě o převodu
bytové jednotky č. 733/23 – byt č. 613 ul. Smetanova 733, Sezemice
II. po vyrovnání pohledávek vůči městu souhlasí s převodem bytu č. 613 ul. Smetanova
733, Sezemice z manželů Michala a Jindřišky Kmínkových, bytem Sezemice, Lesní 477
na pana Jiřího Michálka, bytem Ústí 134, Hranice, PSČ 753 01
III. schvaluje pronájem bytu č. 613, ul. Smetanova 733, Sezemice, s účinností od 01. 11.
2012
IV. ukládá odboru správy majetku a ŽP uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu
bytové jednotky a nájemní smlouvu dle bodu II. a III.
T: 31. 10. 2012
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/105/14/2012
Rada města projednala důvodovou zprávu a
I. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 910/79 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou z majetku města
II. ukládá předložit zprávu týkající se převodu části pozemku p. č. 910/79 v k. ú. Sezemice
nad Loučnou zastupitelstvu města
T: 04. 12. 2012
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/106/14/2012
Rada města
I. bere na vědomí ukončení členství pana VH v Jednotce sboru dobrovolných hasičů
Sezemice v družstvu Velké Koloděje, a to k 31. 10. 2012
II. schvaluje zařazení pana PHl do Jednotky sboru dobrovolných hasičů Sezemice,
družstva Velké Koloděje s účinností od 01. 11. 2012
Usnesení č. R/107/14/2012
Rada města po projednání
I. bere na vědomí návrh smlouvy o poskytování právních služeb
II. ukládá předložit smlouvu o poskytování právních služeb k posouzení právníkovi města

T: 31. 10. 2012
Z: tajemnice MěÚ

Usnesení č. R/108/14/2012
Rada města po projednání
ukládá připravit návrh novely Řádu veřejného pohřebiště
T: 31. 10. 2012
Z: tajemnice MěÚ
Usnesení č. R/109/14/2012
Rada města po projednání
bere na vědomí, že ředitelka MŠ dne 17. 05. 2012 ukončila vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním programu „Pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci,
v souvislosti s ukončeným vzděláním bude přepočtena délka započitatelné praxe u
platového tarifu.
Usnesení č. R/110/14/2012
Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném a účinném znění
jmenuje předsedu likvidační komise – MS

Bohuslav Kopecký
starosta města

Martin Staněk
místostarosta města

Stránka 2 z 2
Usnesení RM ze dne 25. 09. 2012

