Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

15.01.2020
zasedací místnost, Městský úřad Sezemice
SEZ-0241/2020/TAJ/Rá

Usnesení č. R/1/1/2020
Rada města Sezemice projednala předloženou zprávu a:
Bere na vědomí rozpočtové změny č. 1 – č. 11 „Změn rozpisu rozpočtu roku 2019 č. 3/2019“.
Usnesení č. R/2/1/2020
Rada města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1386 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou na dobu neurčitou s využitím jako uložiště dřeva a příležitostné parkování u domu
byl zveřejněn od 27.11.2019 do 13.12.2019 v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
II. Rozhoduje pronajmout část pozemku p. č. 1386 o výměře 195 m2 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,
Katastrální pracoviště Pardubice paní Šárce Stachové, trvale bytem Veská 150, 533 04
Sezemice, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.150 Kč a za podmínek, že se pozemek
nebude oplocovat, zpevňovat, kácet na pozemku a pozemek porušovat výkopy.
III. Ukládá vypracovat nájemní smlouvu podle bodu II. tohoto usnesení a tuto smlouvu uzavřít
dle bodu II. tohoto usnesení.
T:31.01.2020
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/3/1/2020
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí žádost manželů Benových, bytem Husovo náměstí 223, Sezemice, o
příspěvek na opravu domu č. p. 94 na Husově náměstí v Sezemicích.
II. Neschvaluje poskytnout manželům Benovým, bytem Husovo náměstí 223, Sezemice,
dotaci na opravu střechy domu č. p. 94 na Husově náměstí v Sezemicích.
III. Doporučuje žadatelům využít možnosti požádat město o bezúročnou půjčku z Fondu
obnovy domů a bytů.
Usnesení č. R/4/1/2020
Rada města Sezemice:
Schvaluje přijetí finančního daru ve výši 100.000 Kč, který poskytla firma ENESA, a. s.,
IČ 27382052, na částečnou úhradu nákladů na vybudování lanové pyramidy pro děti v parku
Mlynářka v Sezemicích.

č. j. SEZ-0241/2020/TAJ/Rá

Usnesení č. R/5/1/2020
Rada města Sezemice:
Souhlasí s místem, termínem a dobou pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápis do Mateřské školy Pohádka, Sezemice se bude
konat v Mateřské škole Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596, Sezemice ve dnech 06.05.2020
od 07:00 hodin do 16:00 hodin a dne 07.05.2020 od 08:00 hodin do 13:00 hodin.
Usnesení č. R/6/1/2020
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí žádost Lubomíra Kamenického o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů
v Kladině. Žádost bude předložena zastupitelstvu města na březnovém zasedání.
Usnesení č. R/6/1/2020
Rada města Sezemice mění usnesení č. R/30/4/2017 ze dne 22.02.2017 takto:
I. Stanoví s účinností od 16.01.2020:
1. Oddacími dny jsou každý pátek od 11:00 hodin do 14:00 hodin a každá sobota od 09:00
hodin do 14:00 hodin.
2. Připadá-li oddací den na státem uznávaný svátek nebo na 31.12., tento den oddacím
dnem není.
3. Místem konání svatebních obřadů je obřadní síň na Městském úřadu v Sezemicích.
II. Stanoví s účinností od 16.01.2020 tyto provozní platby:
1. Obřady, konané v obřadní místnosti na městském úřadě na Husově náměstí 790,
Sezemice, v ostatní pracovní dny (v pondělí až čtvrtek, v pátek a sobotu mimo
stanovenou oddací dobu, vyjma státních svátků) – 1.000 Kč.
2. Obřady, konané v obřadní místnosti na městském úřadě na Husově náměstí 790,
Sezemice, v neděli či státní svátek – 3.000 Kč.
3. Uzavření manželství na jiném vhodném místě mimo obřadní síň městského úřadu ve
dnech, určených pro uzavírání manželství (pátky a soboty vyjma státních svátků) –
2.000 Kč.
4. Uzavření manželství na jiném místě mimo obřadní síň městského úřadu ve dnech
pondělí–čtvrtek, pátek a sobotu mimo stanovenou oddací dobu, neděle, či ve státní
svátek – 4.000 Kč
5. Obřady ve dnech 01.01., 24.12., 25.12., 26.12. a 31. 12. kalendářního roku se nebudou
konat.

Martin Staněk
starosta města

Výpis z usnesení rady města ze dne 15.01.2020

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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