
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE 
 

Den konání jednání: 20. 08. 2013 
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, 
Sezemice 
 
 
Usnesení č. R/111/13/2013 
Rada města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednala 
předloženou zprávu a 
I. schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30. 06. 2013 
II. schvaluje vyúčtování hospodaření Základní školy Sezemice k 30. 06. 2013 
III. schvaluje vyúčtování hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice k 30. 06. 2013 
IV. ukládá předložit vyúčtování hospodaření města k 30. 06. 2013 zastupitelstvu města 
Z: vedoucí FO 
T: 10. 09. 2013  
 
Usnesení č. R/112/13/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů: 
doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny č. 1 – 11 uvedené 
v rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů č. 2/2013 
 
Usnesení č. R/113/13/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. bere na vědomí dokumenty, a to Rozsudek o rozvodu č. j. 10C236/2010-14, který nabyl 

právní moci dne 01. 02. 2011 a smlouvu o zúžení společného jmění manželů - notářský 
zápis NZ 67/2010, N 79/2010 ze dne 14. 10. 2010,  

II. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 07. 05. 2007 
III. ukládá uzavřít dodatek č. 1 dle bodu II. tohoto usnesení 
T: 31. 08. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/114/13/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. bere na vědomí, že záměr města prodat pozemek st. p. č. 694, zastavěná plocha a 

nádvoří nacházející se v katastrálním území Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn 
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů od 24. 07. 2013 do 12. 08. 2013 

II. doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku st. p. č. 694 v k. ú. Sezemice 
nad Loučnou z majetku města za kupní cenu 400 Kč/m2 

III. ukládá předložit zprávu týkající se převodu pozemku st. p. č. 694 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou zastupitelstvu města 
T: 10. 09. 2013 

Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/115/13/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. bere na vědomí postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 

bytové jednotky č. 741/50 – byt č. 1412 ul. Spojovací 741 Sezemice  
II. po vyrovnání pohledávek vůči městu souhlasí s převodem bytu č. 1412, ul. Spojovací 

741 Sezemice  
III. schvaluje pronájem bytu č. 1412, ul. Spojovací 741, Sezemice s účinností od 01. 09. 

2013 
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. 8. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/116/13/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a  
I. doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2013, o 

ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
II. ukládá předložit návrh obecně závazné vyhlášky města č. 1/2013, o ochraně nočního 

klidu a regulaci hlučných činností, zastupitelstvu města 
T: 10. 09. 2013 
Z: tajemnice MěÚ 

 
Usnesení č. R/117/13/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a  
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a podle § 4 odst. 7 
zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 
informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů vydává s účinností od 01. 09. 2013 
Knihovní řád Městské knihovny v Sezemicích 
 
Usnesení č. R/118/13/2013 
Rada města po projednání  
souhlasí s předloženým programem jednání zastupitelstva města, které se bude konat dne 
10. 09. 2013 od 17:00 hodin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


