Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

14.12.2016
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost

Usnesení č. R/172/24/2016
Rada města projednala průběžnou kontrolní zprávu o plnění usnesení rady města a
tuto
I. Schvaluje
a dále:
Ponechává v evidenci:
Vyřazuje z evidence:
R/180/16/2011,R/115/15/2012, R/137/15/2013,
R/83/14/2015, R/121/19/2015, R/3/1/2016,
R/4/1/2016, R/27/4/2016, R/34/5/2016,
R/35/5/2016, R/56/7/2016, R/98/14/2016,
R/117/16/2016, R/165/23/2016, R/168/23/2016.

R/41/8/2015,R/28/4/2016,R/50/7/2016,R/59/8/2016,
R/88/11/2016, R/93/12/2016, R/109/15/2016,
R/110/15/2016, R/111/15/2016, R/115/16/2016,
R/116/16/2016, R/118/16/2016, R/119/16/2016,
R/120/16/2016, R/121/16/2016, R/122/16/2016,
R/123/16/2016, R/124/16/2016, R/125/16/2016,
R/126/16/2016, R/128/16/2016, R/129/17/2016,
R/130/17/2016, R/131/17/2016, R/132/17/2016,
R/133/17/2016, R/134/17/2016, R/135/17/2016,
R/139/18/2016, R/140/18/2016, R/141/19/2016,
R/148/20/2016, R/150/20/2016, R/153/20/2016,
R/154/20/2016, R/154/21/2016, R/155/21/2016,
R/156/21/2016, R/157/21/2016, R/158/21/2016,
R/162/22/2016, R/167/23/2016.

II. Ruší usnesení č. R/51/4/2016.
III. Schvaluje změny termínů plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy.
Usnesení č. R/173/24/2016
Rada města Sezemice:
I. Schvaluje podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s § 14 zák. č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
1. Rozpis rozpočtu na rok 2017 dle přílohy, která je součástí usnesení.
2. Závazné ukazatele na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci – Základní škola
Sezemice dle přílohy, která je součástí usnesení.
3. Závazné ukazatele na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci – pro Mateřská škola
Sezemice dle přílohy, která je součástí usnesení.
4. Rozpočet sociálního fondu na rok 2017.

II. Dle § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a
schvaluje:
1. Rozpočet Sociálního fondu Městského úřadu v Sezemicích na rok 2017.
2. Pravidla čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva
města v roce 2017.
Usnesení č. R/174/24/2016
Rada města Sezemice vzala na vědomí žádost paní Radky Novotné, bytem
Jungmannova 865, Pardubice a:
I.

Schvaluje vydat prohlášení o nevyužitelnosti pozemků č. 399/1, 399/2, 399/4, 399/5,
399/6, 401/3, 401/5, 446/3 v k. ú. Počaply nad Loučnou za účelem získání osvobození
z daně nemovitosti pro vlastníka těchto pozemků.

II. Pověřuje vedoucí finančního odboru k provedení úkonu dle bodu I. tohoto usnesení.
Usnesení č. R/175/24/2016
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí doručení žádosti MAS Region Kunětické hory, z. s. o pronájem
kanceláře č. 209 o výměře 14,4 m2 v 2. NP Městského úřadu v Sezemicích, Husovo
náměstí 790.
II. Rozhoduje pronajmout spolku MAS Region Kunětické hory, z. s., nebytové prostory, a to
kancelář č. 209 v 2. NP Městského úřadu v Sezemicích, Husovo náměstí 790 za cenu
12.000 Kč ročně včetně médií, internetu a úklidu od 01.01.2017 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou.
III. Ukládá uzavřít smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení.
Z: vedoucí OSMŽP
T: 31.12.2016
Usnesení č. R/176/24/2016
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí doručenou žádost KL o ukončení nájmu v nebytových prostorách Mezi
Mosty č. p. 693, Sezemice dohodou ke dni 31.12.2016.
II. Souhlasí s ukončením nájmu v nebytových prostorách Mezi Mosty č. p. 693, Sezemice,
které na základě nájemní smlouvy ze dne 27.02.2004 užívá KL k podnikání v oblasti
pedikúra, manikúra, dohodou ke dni 31.12.2016.
III. Ukládá odboru uzavřít dohodu o ukončení nájmu dle bodu II. tohoto usnesení.
T: 31.12.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/177/24/2016
Rada města Sezemice:
Schvaluje „Plán nákladů a výnosů na rok 2017“ majitele lesa města Sezemice. Tento plán
vypracoval pan Jaroslav Hýsek na základě Smlouvy o dílo (Obhospodařování lesních
pozemků a porostů) ze dne 03.06.2015 za zhotovitele Služby města Pardubic a.s. se sídlem
Hůrka 1803, 53012 Pardubice. Celkové plánované náklady jsou ve výši 229.600 Kč bez
DPH, plánované tržby jsou ve výši 330.000 Kč bez DPH.
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Usnesení č. R/178/24/2016
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí předložený plán zimní údržby na období od 01.11.2016 do 31.03.2017.
II. Schvaluje plán zimní údržby na období od 01.11.2016 do 31.03.2017.
Usnesení č. R/179/24/2016
Rada města Sezemice:
Schvaluje plán schůzí rady města na I. pololetí 2017.
Usnesení č. R/180/24/2016
Rada města podle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů,
I.

Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Horní Ředice, kde předmětem
smlouvy je výkon úkolů Městské policie Sezemice na úseku zajišťování místních
záležitostí veřejného pořádku stanovených zákonem o obecní policii nebo jiným
zvláštním zákonem.

II. Schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu dle bodu I. bez výhrad.
III. Ukládá zajistit veškeré potřebné náležitosti spojené s uzavřením smlouvy dle bodu I. a II.
Z: starosta města
T: 31.12.2016

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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