Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

18.11.2015
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost

Usnesení č. R/151/23/2015
Rada města Sezemice podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 7 uvedené v rozpočtovém opatření dle rozpisu rozpočtu
č. 3/2015
Usnesení č. R/152/23/2015
Rada města Sezemice:
I. Souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2016.
II. Ukládá:
1. Předložit návrh rozpočtu města na rok 2016 zastupitelstvu města.
2. Zveřejnit návrh rozpočtu města na rok 2016 v souladu s obecně závaznými právními
předpisy.
Usnesení č. R/153/23/2015
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí žádost paní Markéty Matouškové, bytem Dříteč 69, o prodloužení
smlouvy o nájmu bytu č. 4, Smetanova 525, Sezemice.

II. Rozhoduje uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4, Smetanova 525,
Sezemice, uzavřené mezi městem Sezemice a paní Markétou Matouškovou. Předmětem
dodatku bude stanovení doby nájmu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
dvou let, a to do 31.12.2017. Ostatní podmínky zůstávají nezměněné.
III. Ukládá odboru uzavřít dodatek k nájemní smlouvě s paní Markétou Matouškovou dle bodu
II.
T: 30.11.2015
Z: vedoucí OSMŽP

Usnesení č. R/154/23/2015
Rada města Sezemice:
Souhlasí s podnájmem bytu č. 1221, Nerudova 738, Sezemice s účinností od 01.12.2015..
Usnesení č. R/155/23/2015
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí žádost sdružení Hasiči Sezemice, zastoupené panem Jiřím Kolářem,
starostou sdružení o prominutí poplatku za pronájem sálu.
II. Souhlasí s prominutím poplatku za pronájem sálu za podmínek stanovených radou –
město bude spolupořadatelem akce. Ostatní poplatky budou uhrazeny. Hasičská požární
hlídka bude zajištěna na náklady organizace Hasiči Sezemice.
III. Ukládá odboru a správy majetku a životního prostředí zajistit veškeré náležitosti
spojené pronájmem sálu dle bodu II. tohoto usnesení.
Z: vedoucí OSMŽP
T: 08.01.2016
Usnesení č. R/156/23/2015

Rada města Sezemice:
I.
II.

Bere na vědomí rekapitulaci nákladů za oddělený sběr bioodpadu za rok 2015.
Rozhodla upravit roční příspěvek vybíraný od občana za nádobu na bioodpad v roce
2016 na částku 500 Kč.
III. Stanovuje výši příspěvku, který bude hradit občana za nádobu na bioodpad v roce 2016,
ve výši 500 Kč za rok.
IV. Ukládá informovat finanční odbor.
T: 31.12.2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/157/23/2015

Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí výpočet místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

II. Doporučuje zastupitelstvu zachovat původní výši poplatku z roku 2012 a stanovit místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2016 v celkové výši 500 Kč a zachovat úlevu
dle čl. 6 odst. 5 návrhu OZV v původní výši (180 Kč).
III. Doporučuje zastupitelstvu přijmout obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. R/158/23/2015

Rada města Sezemice:
I.

Schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Sezemice a společností GNOSTIKA
CONSULTING, s. r. o., Revoluční 1082/8, Praha 1. Předmětem smlouvy je realizace
personálního auditu na Městském úřadě v Sezemicích, cena díla 67.000 Kč bez DPH.

II. Pověřuje tajemnici uzavřít smlouvu o dílo dle bodu I.
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Usnesení č. R/159/23/2015
Rada města Sezemice podle §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

I.

Schvaluje:

1. Ředitelce Mateřské školy Sezemice paní Veronice Machaté odměnu ve výši 35.000 Kč.
2. Řediteli Základní školy Sezemice panu Mgr. Jiřímu Březinovi odměnu ve výši
40.000 Kč.
II. Přiznává panu Mgr. Jiřímu Březinovi, řediteli ZŠ, k životnímu jubileu peněžitou odměnu
ve výši 2.000 Kč.
Usnesení č. R/160/23/2015

Rada města Sezemice:
Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2015 – ostatní část dotace, která bude
uzavřena mezi městem Sezemice (příjemce dotace) a Pardubickým krajem (poskytovatelem
dotace). Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů města Sezemice na rok 2015 určené na odbornou
přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obce, na úhradu nákladů za uskutečněné zásahy
jednotky SDH obce a na věcné vybavení neinvestiční povahy – na nákup dýchací techniky
včetně příslušenství.
Usnesení č. R/161/23/2015

Rada města Sezemice:
I.

Schvaluje závazné vzorové znění dohody o vzájemných právech a povinnostech
smluvních stran v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnictví k jednotce
s tím, že ukládá odboru správy majetku a životního prostředí tyto dohody uzavírat s
jednotlivými kupujícími jednotek souběžně s uzavíráním kupních smluv, a to obsahově v
rozsahu schválených investic (střechy), splácení kotlů s maximální dobou splátek 12
měsíců a dále dle obsahu schváleného vzorového textu.

II. Pověřuje odbor správy majetku a životního prostředí zajištěním uzavírání dohod dle bodu
I.

Martin Staněk
starosta města

Ing. Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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