
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE 
 

Den konání jednání: 18. 12. 2013 
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, 
Sezemice 
 
Usnesení č. R/183/22/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 – č. 13 uvedenou v rozpočtovém opatření dle rozpisu 
rozpočtu 3/2013 
 
Usnesení č. R/184/22/2013 
Rada města dle § 14 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů projednala 
předloženou zprávu a 
I. schvaluje podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s § 14 zák. č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
1. rozpis rozpočtu na rok 2014 dle přílohy, která je součástí usnesení 
2. závazné ukazatele na rok 2014 pro příspěvkovou organizaci, Základní školu 

 Sezemice, okres Pardubice, dle přílohy, která je součástí usnesení 
3. závazné ukazatele na rok 2014 pro příspěvkovou organizaci, Mateřskou školu 

Pohádka, Sezemice, dle přílohy, která je součástí usnesení 
II. dle § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

schvaluje   
1. rozpočet Sociálního fondu Městského úřadu v Sezemicích na rok 2014 
2. Pravidla čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva 

města v roce 2014, které budou upraveny v čl. 5 (hodnota 1 stravenky se stanovuje 
na částku 70 Kč) a v čl. 10 (poskytnutí půjčky až do výše 30.000 Kč) 

 
Usnesení č. R/185/22/2013 
Rada města po projednání  
schvaluje odpisový plán Mateřské školy Pohádka, Sezemice na rok 2014 ve výši 82 980 Kč 
 
Usnesení č. R/186/22/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
schvaluje přijetí peněžitého daru Mateřskou školou Pohádka, Sezemice ve výši 16 746 Kč 
na blíže neurčené účely              
 
Usnesení č. R/187/22/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
I. bere na vědomí, že Město Sezemice spolu se sdružením „Hasiči Sezemice“ budou 

spolupořadatelem akce - společenského plesu, která se koná dne 11. 01. 2014 
II. rozhodla, že sdružení „Hasiči Sezemice“ uhradí pouze částku ve výši 1.600 Kč za úklid 

sálu  
 
Usnesení č. R/188/22/2013 
Rada města schvaluje ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Sezemicích, 
který je přílohou č. 1 ke Knihovnímu řádu Městské knihovny Sezemice, ceník bude účinný od 
01. 01. 2014 (příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto usnesení) 
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Usnesení RM ze dne 10. 12. 2013 

 

 
 
Usnesení č. R/189/22/2013 
Rada města na návrh Městské knihovny Sezemice rozhodla odepsat z evidence knihy 
vedené pod evidenčním číslem 36204, 34151, 37982 a 37947  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


