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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 30.11.2016 
Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  

Usnesení č. R/165/23/2016 

Rada města v souladu s Pravidly pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů: 

I. Vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu obnovy domů a bytů v roce 
2017. 

II. Stanovuje lhůtu podání žádosti o účasti na výběrovém řízení v termínu od 15.12.2016 
do 25.01.2017. 

III. Ukládá finančnímu výboru zajistit výběrové řízení a předložit radě města závěr 
výběrového řízení.  

Z: předseda finančního výboru 
T: 15.02.2017 

Usnesení č. R/166/23/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Schvaluje plán inventur na rok 2016. 
II. Jmenuje členy inventarizačních komisí, tak jak jsou uvedeny v plánu inventur na rok 

2016.  

Usnesení č. R/167/23/2016 

Rada města Sezemice:  

I. Souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2017. 
II. Ukládá:  

1. Předložit návrh rozpočtu města na rok 2017 zastupitelstvu města. 
2. Zveřejnit návrh rozpočtu města na rok 2017 v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy. 

Usnesení č. R/168/23/2016 

Rada města: 

I. Bere na vědomí žádost pana Jiřího Koláře, starosty spolku Hasiči Sezemice o prominutí 
poplatků za pronájem sálu města Sezemice za účelem Hasičského plesu dne 
14.01.2017. 
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II. Souhlasí s prominutím poplatku za pronájem sálu 
Důvodem prominutí poplatku je spoluúčast města na této akci. Město bude uvedeno a 
propagováno na všech propagačních materiálech.  

III. Ukládá zajistit veškeré náležitosti spojené s pronájmem sálu dle bodu II. tohoto 
usnesení. 

T: 31.12.2016 
Z: tajemnice MěÚ 

Usnesení č. R/169/23/2016 

Rada města Sezemice podle §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Schvaluje: 

1. Paní Veronice Machaté, ředitelce Mateřské školy Pohádka, Sezemice, odměnu. 
2. Panu Mgr. Jiřímu Březinovi, řediteli Základní školy Sezemice, okres Pardubice, odměnu. 

Usnesení č. R/170/23/2016 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí návrh odměn pro zaměstnance zařazených do městského úřadu. 

Usnesení č. R/171/23/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí porovnání nabídek jednotlivých pojistitelů pro pojištění majetku, 
odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel pro město Sezemice. 

II. Souhlasí s uzavřením smlouvy č. 899-24149-12 o pojištění majetku města s Českou 
pojišťovnou a. s., Spálená 75/16, Praha 1. Roční pojistné činí 177.840 Kč. 

 

 

 

 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


