Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

10.01.2018
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost
SEZ-0360/2018/TAJ/Rá

Usnesení č. R/1/1/2018
Rada města podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 14, uvedené v rozpočtovém opatření dle rozpisu
rozpočtu č. 5/2017
Usnesení č. R/2/1/2018
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze
dne 26.04.2011 mezi městem Sezemice a společností ZEAS, a. s. Pod Kunětickou
horou.
II. Rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 26. 04. 2011 mezi městem
Sezemice a společností ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou. Nová celková výměra
pronajatých pozemků je 74,6144 ha. Nájemné s účinností od 01.01.2017 včetně
navýšení o míru inflace roku 2016 se stanovuje na částku ve výši 278.005 Kč.
III. Ukládá uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 26. 04. 2011 mezi městem
Sezemice a společností ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou dle bodu II. tohoto usnesení
T: 31.01.2018
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/3/1/2018
Rada města v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů:
Jmenuje RD a PM, členkami Školské rady při Základní škole Sezemice, okres Pardubice, na
funkční období od 01.01.2018 do 31.12.2020.
Usnesení č. R/4/1/2018
Rada města Sezemice:
Schvaluje plán schůzí rady města na rok 2018.

č. j. SEZ-0360/2018/TAJ/Rá
Usnesení č. R/5/1/2018
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí žádost spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole
Sezemice o prominutí poplatku za pronájem sálu města Sezemice za účelem pořádání
plesu.
II. Rozhodla, že příspěvkové organizace, které jsou zřízené městem, nebudou hradit
žádné poplatky za užívání sálu. Akce konané těmito organizacemi budou vždy
organizované se spoluúčastí města.
III. Rozhodla, že spolky - neziskové organizace, které působí v územním obvodu města
Sezemice, nebudou hradit poplatek za pronájem sálu, pronajatého za účelem konání
plesu. Ostatní poplatky spojené s užíváním sálu budou uhrazeny. Podmínkou prominutí
poplatku za pronájem sálu bude spoluúčast města na těchto akcích, město bude
uvedeno a propagováno na všech propagačních materiálech.
IV. Ukládá zajistit veškeré náležitosti, spojené s pronájmem sálu dle bodu II. tohoto
usnesení.
T: 27. 01. 2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/6/1/2018
Rada města Sezemice:
Schvaluje smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících, která bude uzavřena mezi
městem Sezemice, objednatelem, a Dopravním podnikem města Pardubic, a. s. Předmětem
smlouvy je zajištění dopravní obslužnosti na území obce veřejnou linkovou dopravu, město
uhradí v roce 2018 za poskytnuté smlouvy částku ve výši 490.271 Kč.

Martin Staněk
starosta města

Výpis z usnesení rady města ze dne 10.01.2018

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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