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Výpis usnesení rady města Sezemice 

  

Den konání jednání:  17.06.2020  

Místo jednání:       město Sezemice – zasedací místnost č. 215, Husovo náměstí 
790, Sezemice  

Číslo jednací:         SEZ-3567/2020/TAJ/Rá  

  
Usnesení č. R/77/13/2020  

Rada města Sezemice 

I. Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit směnu vlastnického práva k nemovitým 
věcem části pozemku p. č. 815/66 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 3.527 
m2 ve vlastnictví města za pozemek p. č. 852/1 o výměře 3.527 m2 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou ve vlastnictví VM. 

II. Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu týkající se směny pozemků v k. ú. Sezemice 
nad Loučnou zastupitelstvu města. 

T: 30.09.2020 
 
Usnesení č. R/78/13/2020  

Rada města Sezemice 

Souhlasí se zařazením území města Sezemice do území působnosti MAS Region Kunětické 
hory (IČ: 27009157) na programové období 2021-2027. 
  
Usnesení č. R/79/13/2020  

Rada města Sezemice 

I. Schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Základní školy Sezemice, okres Pardubice.  

II. Schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy Pohádka, Sezemice.  

 
Usnesení č. R/80/13/2020  

Rada města Sezemice na základě žádost Základní školy Sezemice, okres Pardubice 

podle § 23 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Povoluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě v 7. ročníku ve školním roce 2020/2021 na 
počet 32 žáků za předpokladu, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
  
  



č. j. SEZ-3567/2020/TAJ/Rá 
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Usnesení č. R/81/13/2020  

Rada města Sezemice  

Rozhodla, že město nebude před volbami do zastupitelstev krajů a do Senátu ČR uzavírat s 
volebními stranami smlouvu o zabezpečení výlepu plakátů. Z důvodu nedostatku výlepových 
ploch se při volební kampani nebudou vylepovat plakáty formátu A2. Volební strany uhradí za 
výlep plakátů cenu dle schváleného ceníku služeb.  
  
  

  

  

  

Ověřovatel: Kačer Aleš Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


