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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 02.01.2019 

Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice  

Číslo jednací: SEZ-0360/2019/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/8/2/2019 

Rada města Sezemice: 

I. V souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném a účinném znění jmenuje xxx členkou Komise pro občanské záležitosti.  

II. Podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů vydává Statut komisí Rady města Sezemice.  

Usnesení č. R/9/2/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí přijaté žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019.  

II. Bere na vědomí předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace 
z rozpočtu města. 

III. Ukládá vedoucí finančnímu odboru předložit všechny přijaté žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města na rok 2019 finančnímu výboru, žádosti o dotaci poskytovaných z 
§ 3419 předložit komisi sportu.  

T: 31.01.2019 

IV. Ukládá vedoucí finančního odboru předložit radě města návrhy na přidělení dotací 
z rozpočtu města. 

T: 15.02.2019 

Usnesení č. R/10/2/2019 

Rada města Sezemice podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 6 uvedené v rozpočtovém opatření dle rozpisu 
rozpočtu č. 5/2018. 

Usnesení č. R/11/2/2019 

Rada města Sezemice podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 9 „Změn rozpisu rozpočtu č. 04/2018“. 
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Usnesení č. R/12/2/2019 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje v rámci zpracování Strategického plánu města Sezemice priority města v tomto 

pořadí:  

1. Koncepčně vyřešit parkování ve městě 

2. Realizace projektu „Mlynářka“ s vazbou na vytvoření centrálního prostoru města 

3. Zmapovat stav a využití stávajících objektů města s návrhem „co s tím“  

4. Koncepčně vyřešit péči o zeleň 

− Koncepce zeleně ve volné krajině (remízky, aleje, stromořadí, zalesnění) 

− Recyklace dešťových vod – jímky u městských objektů – koncepce nakládaní 

s dešťovými vodami v Sezemicích 

5. Koncepčně vyřešit plochy a prostory pro sportovní, kulturní a další volnočasové aktivity 

6. Doplnit síť pěších tras a cyklostezek 

− Zlepšit dopravní obslužnost přisloučených obcí 

7. Zefektivnit činnost úřadu a realizovat vizi „spokojený občan“  

− Soustředit se na motivační programy pro zaměstnance města a průběžně je 

aktualizovat. 

− Doplnění početního stavu strážníků MP Sezemice (zvýšení bezpečnosti ve městě 

Sezemice). 

− Motivace zaměstnanců města. 

− Změna personální politiky (motivace zaměstnanců, a to především TS) 

8. Pokračovat v rozvoji odpadového hospodářství 

9. Zmodernizovat informační systém města 

10. Plán priorit údržby, oprav a investic do místních komunikací a technické infrastruktury 

11. Realizovat „bezpečné a čisté město“ 

12. Podpora tradic (řemeslné trhy, …) 

13. Vytipování plochy pro přírodní biotopové koupaliště 

14. Projekt „sociální byty“ pro „Sezemáky“ 

15. Sjednotit mobiliář ve městě 

Usnesení č. R/13/2/2019 

Rada města Sezemice projednala žádost ze dne 14.01.2019 a: 

Souhlasí s umístěním vyobrazení vlajky města Sezemice na levý rukáv členských triček 
Sportovně střeleckého klubu Sezemice.  

Usnesení č. R/14/2/2019 

Rada města Sezemice: 

Souhlasí a doporučuje zastupitelstvu schválit změnu veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 
07.06.2018 s TJ Spartak Sezemice, kde předmětem smlouvy bylo poskytnutí dotace ve výši 
280.000 Kč na opravu a dobudování sportovišť v areálu TJ Spartak Sezemice. Změna 
smlouvy se týká změny termínu vyúčtování dotace (prodloužení do 30.11.2019).   

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ladislav Kubizňák 
místostarosta města 


