
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE 
 

Den konání jednání:  27. 11. 2012 
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, 
Sezemice 
 
Usnesení č. R/133/16/2012 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
I. schvaluje rozdělení výtěžku z loterií v roce 2012 ve výši 200 000 Kč následovně: 

1. TJ Spartak, oddíl kopané      55.000 Kč 
2. TJ Spartak, odbor sport pro všechny     25.000 Kč 
3. TJ Spartak, oddíl stolní tenis               5.000 Kč 
4. Prosport  kanoistický klub             53.000 Kč 
5. Skautský oddíl                           6 000 Kč 
6. Jednotka sboru dobrovolných hasičů – oddíl mladí hasiči      6.000 Kč 
7. Sportovně střelecký klub        38.000 Kč 
8. Kynologický klub                               6.000 Kč 
9. Agility Sezemice                     6.000 Kč   

II. ukládá vedoucí finančního odboru předložit zastupitelstvu města rozpočtovou změnu 
týkající se příjmu z výtěžku z loterií a použití částky 200.000 Kč sportovním organizacím  
Z: vedoucí FO 
T: 04. 12. 2012 

III. ukládá vedoucí finančního odboru po schválení zastupitelstvem města uzavřít smlouvy 
s jednotlivými organizacemi o přijetí finančního příspěvku dle bodu I. 
Z: vedoucí FO 
T: 20. 12. 2012 

 
Usnesení č. R/134/16/2012 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
I. schvaluje plán inventur na rok 2012 
II. jmenuje členy inventarizačních komisí, tak jak jsou uvedeny v plánu inventur na rok 

2012  
 
Usnesení č. R/135/16/2012 
Rada města dle Pravidel pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů projednala 
předloženou zprávu a 
I. vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu obnovy domů a bytů pro rok 

2013 
II. stanovuje lhůtu podání žádosti o účasti na výběrovém řízení v termínu od 19. prosince 

2012 do 25. ledna 2013 
III. ukládá finančnímu výboru zajistit výběrové řízení a předložit radě města závěr 

výběrového řízení  
Z: předseda finančního výboru 
T: 15. 02. 2013 
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Usnesení č. R/136/16/2012 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. bere na vědomí žádost pana o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy – na části 

pozemku st. p. č. 103 v k. ú. Velké Koloděje 
II. schvaluje zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy – na části pozemku st. p. č. 103 

v k. ú. Velké Koloděje pro přístup na pozemek p. č. 63/3 v k. ú. Velké Koloděje za 
podmínek: 
1. cena za zřízení věcného břemene se stanovuje na 1.000 Kč včetně DPH na dobu 5 

let 
2. veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a 

jízdy uhradí žadatel 
III. ukládá uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu II. tohoto usnesení 
T: 31. 12. 2012 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/137/16/2012 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
souhlasí s podnájmem bytu č. 613, Smetanova ul. 733, Sezemice 
 
Usnesení č. R/138/16/2012 
Rada města projednala důvodovou zprávu a  
schvaluje Provozní řád víceúčelového sálu a přilehlých prostor Městského úřadu Sezemice 
 
Usnesení č. R/139/16/2012 
Rada města projednala důvodovou zprávu a:    
I. bere na vědomí výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku „Svoz, třídění, 

využívání a odstraňování TKO pro rok 2013“ 
II. schvaluje dodavatele pro rok 2013 dle zadávacích podmínek pro výběr dodavatele na 

“Svoz, třídění, využívání a odstraňování tuhého komunálního odpadu na území 
města Sezemice“ – firmu Služby města Pardubic – Odpady a.s. Pardubice. 

III. stanovuje cenu za odstraňování komunálního odpadu pro rok 2013 (resp. smluvních 
cen systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem) pro právnické 
osoby a fyzické osoby podnikající takto: 
sběrná nádoba 110 l: Kč 1.800 
nádoba 240 l: Kč 3.360,-  
nádoba 1100 l: Kč 14.400,- 
stanovuje cenu pro nevýdělečně činné organizace takto: nádoba 1100 l: Kč.9.600,-  

IV. ukládá zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a zajistit uzavření 
smlouvy o dílo na zajištění svozu a odstraňování komunálního odpadu dle výběrového 
řízení, kde zhotovitelem bude firma Služby města Pardubic – Odpady a.s. Pardubice, a 
to na období od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013. 

Termín: 31. 12. 2012 
Zodpovídá: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/140/16/2012 
Rada města podle §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

1. ředitelce Mateřské školy Sezemice odměnu za vykonanou práci v roce 2012 

2. řediteli Základní školy Sezemice odměnu za vykonanou práci v roce 2012 
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Usnesení č. R/141/16/2012 
Rada města po projednání  
souhlasí, aby návrhy na exekuce z vykonatelných blokových pokut i dalších pohledávek, 
které jsou neuhrazeny, připravil pan JUDr. Jaroslav Poláček za těchto podmínek 
1. služba bude poskytnuta bez nároku na odměnu advokáta od Města  
2. výkon návrhu na exekuci bude podán bez nároku na zálohu na exekuční činnost 
3. exekutor nebude požadovat smluvní odměnu za provedení exekuce  
4. exekutor v případě, že se nepodaří pohledávku vymoci, nebude požadovat paušální 

náklady za provedenou činnost. 
 
Usnesení č. R/142/16/2012 
Rada města po projednání  
bere na vědomí informaci ředitele ZŠ Sezemice ze dne 26. 11. 2012 o uzavření smluv se 
současným poskytovatelem telefonních služeb a s dodavatelem elektřiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bohuslav Kopecký 
starosta města 

 Martin Staněk 
místostarosta města 

 


