Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

02.11.2016
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost

Usnesení č. R/154/21/2016
Rada města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednala
předloženou zprávu a
I. Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30.09.2016.
II. Ukládá vedoucí FO předložit vyúčtování hospodaření města k 30.09.2016 zastupitelstvu
města.
T: 06.12.2016
Usnesení č. R/155/21/2016
Rada města Sezemice:
I.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem
– části pozemku p. č. 447/12 v k. ú. Počaply nad Loučnou o výměře cca 60 m2 z
vlastnictví města.

II. Ukládá:
1. Po dokončení opravy komunikace zajistit skutečné zaměření této komunikace a
dotčených pozemků požadovaných k odprodeji.
2. Po provedeném zaměření zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 447/12
v k. ú. Počaply nad Loučnou o výměře cca 60 m2.
3. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – části p. č. 447/12 v k. ú.
Počaply nad Loučnou o výměře cca 60 m2 zastupitelstvu města.
T: 06.12.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/156/21/2016
Rada města Sezemice:
I.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým
věcem:
1. části pozemku p. č. 447/12 v k. ú. Počaply nad Loučnou o výměře cca 80 m2 z
vlastnictví města
2. části pozemku p. č. 447/15 v k. ú. Počaply nad Loučnou o výměře cca 90 m2 z
vlastnictví města.

3. části pozemku p. č. 447/15 v k. ú. Počaply nad Loučnou o výměře cca 85 m2 z
vlastnictví města.
II. Ukládá
1. Po dokončení opravy komunikace zajistit skutečné zaměření
dotčených pozemků požadovaných k odprodeji.
2. Po provedeném zaměření zveřejnit záměr města prodat:
a) části pozemku p. č. 447/12 v k. ú. Počaply nad Loučnou o
vlastnictví města,
b) části pozemku p. č. 447/15 v k. ú. Počaply nad Loučnou o
vlastnictví města,
c) části pozemku p. č. 447/15 v k. ú. Počaply nad Loučnou o
vlastnictví města.
3. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – částí
447/15 v k. ú. Počaply nad Loučnou zastupitelstvu města.
T: 06.12.2016
Z: vedoucí OSMŽP

této komunikace a

výměře cca 80 m2 z
výměře cca 90 m2 z
výměře cca 85 m2 z
p. č. 447/12 a p. č.

Usnesení č. R/157/21/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí doručené žádosti o prodej bytových jednotek, a to:
1.
2.
3.
4.

Manželů J. V. a R. V., oba bytem …, Sezemice, o b. j. 732/16.
J. F., bytem …., Pardubice, o b. j. 728/11.
Manželů R. R. a V. R., oba bytem…, Sezemice, o b. j. 731/54.
M. B., bytem …., Sezemice, o b. j. 740/44.

II. Ukládá:
1. Zveřejnit záměr města prodat bytové jednotky nájemcům, a to:
a)
b. j. 732/16 manželům J. V. a R. V., oba bytem….., Sezemice,
b)
b. j. 728/11 paní J. F., bytem …, Pardubice,
c)
b. j. 731/54 manželům R. R. a V. R., oba bytem…, Sezemice,
d)
b. j. 740/44 paní M. B., bytem …., Sezemice,
všem za kupní cenu 14.000 Kč za 1 m2 upravené plochy bytu uvedené ve znaleckém
posudku.
2. Zveřejnit záměr města prodat bytovou jednotku č. 735/26 a bytovou jednotku č.
739/26 bez nájemce za minimální kupní cenu 14.000 Kč za 1 m2 upravené plochy
bytu uvedené ve znaleckém posudku.
3. Zveřejnit záměr města prodat bytové jednotky nájemcům, kteří doposud neprojevili o
koupi zájem a to:
a)
b. j. 729/7 manželům D. M. a L. M., oba bytem….., Sezemice,
b)
b. j. 730/41 panu E. Š., bytem….., Sezemice,
c)
b. j. 732/14 paní M. P., bytem…, Sezemice,
d)
b. j. 734/12 paní A. V., bytem…., Sezemice,
e)
b. j. 735/27 manželům J. H. a S. H., oba bytem…, Sezemice,
f)
b. j. 736/41 manželům R. J. a. J. J., oba bytem…, Sezemice,
všem za kupní cenu 14.000 Kč za 1 m2 plochy bytu upravené plochy bytu uvedené
ve znaleckém posudku.
4. Předložit zprávu týkající se prodeje 12 bytových jednotek zastupitelstvu města.
Stránka 2 z 4

T: 06.12.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/158/21/2016

Rada města Sezemice:
I.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, peněžité plnění poskytované
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena finančního
výboru a kontrolního výboru za rok 2016 pro:
Finanční výbor částku 22.000 Kč.
Kontrolní výbor částku 13.500 Kč.

II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit peněžité plnění pro členy komisí za činnost v
roce 2016 pro:
Komisi sportu částku 48.600 Kč.
Komisi pro občanské záležitosti částku 42.000 Kč.
Komisi kultury částku 31.200. Kč.
Komisi sociální částku 27.800 Kč.
Komisi pro projednávání přestupků města Sezemice částku 7.200 Kč.
III. Doporučuje předsedům výborů připravit návrh na rozdělení odměn pro jednotlivé členy
a tento návrh předložit do 14.11.2016 místostarostovi města.
IV. Ukládá předsedům komisí připravit návrh na rozdělení odměn pro jednotlivé členy a
tento návrh předložit místostarostovi města.
T: 14.11.2016
Z: vedoucí OSMŽP
V. Rozhoduje posílit komisi kultury o dva členy a v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném a účinném znění, jmenuje
s účinností od 01.12.2016 členy komise kultury paní Stanislavu Rudolfovou, bytem …,
Sezemice, a pana Petra Svobodu, bytem…, Sezemice.
VI. Schvaluje odměnu členům Školské rady při Základní škole Sezemice, okres Pardubice
za rok 2015 – 2016.
Usnesení č. R/159/21/2016
Rada města Sezemice:
Stanovuje v souladu s novelou nařízení vlády č. číslo 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s účinností od 01.09.2016 nové platové tarify
ředitelům příspěvkových organizací.
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Usnesení č. R/160/21/2016
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí oznámení Mateřské školy Pohádka, Sezemice, ze dne 24.10.2016 čj. MšS
283/13, o použití finančních prostředků vybraných jako úplata za předškolní vzdělávání na
úhradu mzdových nákladů na nově vzniklé dvě pracovní pozice chůva v MŠ.

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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