Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

19.07.2017
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost
SEZ-4240/2017/TAJ/Rá

Usnesení č. R/96/13/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí žádost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu,
Sezemice, ve věci narovnání majetkoprávních vztahů a užívání pozemků v majetku
města.
II. Ukládá odboru předložit jmenný seznam uživatelů zahrádek v zahrádkářské kolonii
„Osada Máj“.
T: 16.08.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/97/13/2017
Rada města Sezemice:
I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem
– pozemku p. č. 1819/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou ze spoluvlastnictví manželů JŘ a
IŘ 4/6, Ing. PŘ 1/6 a Ing. PŘ 1/6 za celkovou kupní cenu 31.800 Kč do vlastnictví města,
včetně závazku o údržbě a čištění žlabu, s tím, že náklady, spojené s převodem
pozemku, uhradí město.
II. Ukládá předložit zprávu, týkající se převodu vlastnického práva k nemovitým věcem –
pozemku p. č. 1819/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, zastupitelstvu města.
T: 12.09.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/98/13/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí žádost paní KL ve věci nabídky na odkoupení vybavení provozovny,
které ponechala v nebytových prostorách Mezi Mosty 693, Sezemice, za částku ve výši
10.000 Kč.
II. Schvaluje odkoupení vybavení provozovny (sterilizátor 4.500 Kč, ohřívač vody 2.500
Kč, skříň šatní 800 Kč, skříňka malá 400 Kč, stůl 400 Kč, vanička 1.400 Kč) v č. p. 693,
Mezi Mosty, Sezemice, za částku ve výši 10.000 Kč od paní Květoslavy Liduchové,
bytem Kunětice 80, p. Sezemice.
III. Ukládá zajistit potřebné náležitosti, spojené s odkoupením vybavení dle bodu II.
T: 12.09.2017
Z: vedoucí OSMŽP

SEZ-4240/2017/TAJ/Rá
Usnesení č. R/99/13/2017
Rada města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměr města pronajmout nebytové prostory v č. p. 693, Mezi Mosty v
Sezemicích, o velikosti 8,30 m2, za účelem podnikání v oblasti manikúra, pedikúra byl
zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
II. Rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu prostor, sloužících k podnikání, s paní DB, a to za
těchto podmínek:
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Roční nájemné se stanovuje ve výši 5.500 Kč.
Náklady na elektrickou energii se stanovují paušálně ve výši 200 Kč za čtvrtletí.
Voda bude hrazena dle skutečné spotřeby.
III. Ukládá zabezpečit veškeré náležitosti, spojené s uzavřením smlouvy o nájmu prostor,
sloužících k podnikání, dle bodu II. tohoto usnesení.
Z: vedoucí OSMŽP
T: 31.08.2017
Usnesení č. R/100/13/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí žádost paní Markéty Krajíčkové, předsedkyně Rodinného centra
Vaňásek, z. s., o uzavření dohody o skončení nájmu ke dni 31.07.2017, případně
výpověď z nájmu.
II. Schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v č. p. 92, Husovo náměstí, Sezemice,
které na základě nájemní smlouvy ze dne 30.09.2015 užívá Rodinné centrum Vaňásek,
z. s., se sídle Smetanova 662, Sezemice, ke dne 31.07.2017, a souhlasí uzavřít dohodu
o skončení nájmu dohodou ke dni 31.07.2017.
III. Ukládá zabezpečit veškeré náležitosti, spojené s uzavřením dohody o skončení nájmu.
Z: vedoucí OSMŽP
T: 31.07.2017
Usnesení č. R/101/13/2017
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmu.
Usnesení č. R/102/13/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí informaci starosty ve věci řešení petice ze dne 20.06.2017, kterou
město obdrželo dne 26.06.2017..
II. Uložila starostovi vyřídit petici, podanou dne 26.06.2016 ve věci dopravní situace
v Sezemicích, ve smyslu zjištěných skutečností a v souladu s výsledky jednání
s příslušnými orgány.
III. Souhlasí s případným stažení odvolání města proti rozhodnutí Krajského úřadu
Pardubického kraje č. j. ODSH-38784/2017-Sa ze dne 14. 06. 2017.

Martin Staněk
starosta města
Výpis z usnesení rady města ze dne 19.07.2017

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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