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Výpis usnesení rady města  

ze zasedání Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 18.02.2015 
Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205 
 

Usnesení č. R/23/4/2015 

Rada města: 
Doporu čuje  zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjčky z Fondu obnovy bytů a domů.  

Usnesení č. R/24/4/2015 

Rada města: 
I. Bere na v ědomí postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 

bytové jednotky č. 735/17 – byt č. 811, Smetanova 735, 533 04 Sezemice. 
II. Souhlasí po vyrovnání pohledávek vůči městu Sezemice s převodem bytu č. 811, 

Smetanova 735, 533 04 Sezemice. 
III. Schvaluje pronájem bytu č. 811, Smetanova 735, 533 04 Sezemice pro MB. 
IV. Ukládá odboru uzavřít nájemní smlouvu s účinností od 01.03.2015. 

T: 28.02.2015 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/25/4/2015 

Rada města: 

I. Bere na v ědomí doručenou žádost JP o pronájem komory ve II. NP v DPS, Havlíčkova 
700, Sezemice. 

II. Rozhoduje přidělit komoru ve III. NP, podlahová plocha 4,3 m2 JP. 
III. Ukládá odboru zabezpečit veškeré náležitosti spojené se změnou evidenčního listu a výší 

předpisu za užívání bytu dle bodu II. 
T: 28.02.2015 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/26/4/2015 

Rada města  
I. Bere na v ědomí doručenou žádost o pronájem části pozemku p. č. 815/69 v k. ú. 

Sezemice nad Loučnou. 

II. Rozhoduje nepronajímat část pozemku p. č. 815/69 v k. ú. Sezemice nad Loučnou.  

III. Ukládá odboru informovat žadatelku dle bodu II. tohoto usnesení. 
T: 15.03.2015 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/27/4/2015 

Bere na v ědomí rozhodnutí Rady města Pardubic č. j. RM/231/2015 ze dne 26.01.2015 o 
zamítnutí žádosti města Sezemice o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu agendy 
sociálně právní ochrany dětí vykonávané obcemi a obecními úřady dle zák. č. 359/1999 Sb. 
(usnesení rady města č. R/37/4/2014 ze dne 10.12.2014). 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 

Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


