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Výpis usnesení rady města Sezemice 

  

Den konání jednání: 24.02.2021 

Místo jednání: Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice 

Číslo jednací: SEZ-1066/2021/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. R/20/4/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí změny závazných ukazatelů rozpočtu roku 2021 č. 1/2021. 

II.  Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny č. 1 - č. 4 závazných 
ukazatelů rozpočtu č. 1/2021. 

 
Usnesení č. R/21/4/2021  

Rada města Sezemice 

Stanovuje celkový počet zaměstnanců obce zařazených do Městské policie Sezemice na 
sedm strážníků.  

 
Usnesení č. R/22/4/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Schvaluje přidělit byt č. 1, Smetanova ulice č. p. 526, Sezemice FK a BK na dobu 
neurčitou, s účinností od 01.03.2021, za nájemné ve výši 60 Kč/m2. 

II.  Ukládá vedoucí odboru zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní 
smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení. 

Termín: 28.02.2021 

 
Usnesení č. R/23/4/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Schvaluje přidělit byty v domě s pečovatelskou službou, a to:   

1. Byt č. 4 v domě s pečovatelskou službou, Tyršovo náměstí 721, Sezemice,  AK na 
dobu neurčitou, s účinností od 01.03.2021, za nájemné ve výši 36 Kč/m2. 

2. Byt č. 125 v domě s pečovatelskou službou, Havlíčkova 700, Sezemice, VH bytem 
Lukovna 21, Sezemice, na dobu neurčitou, s účinností od 01.03.2021, za nájemné 
ve výši 36 Kč/m2. 

II.  Ukládá vedoucí odboru zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemních 
smluv dle bodu I. tohoto usnesení 

T: 28.02.2021 
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Usnesení č. R/24/4/2021  

Rada města Sezemice 

Ukládá odboru správy majetku a ŽP projednat s ČEZ Distribuce, a.s. cenu za věcné břemeno 
s ohledem na ceník města a předložit zprávu na další schůzi rady města. 

Zodpovídá: vedoucí OSMŽP 

Termín: 31.03.2021 

 
Usnesení č. R/25/4/2021  

Rada města Sezemice 

Schvaluje s účinností od 01.03.2021 změnu úředních hodin, stanoví úřední hodiny v pondělí 
a ve středu od 8:00 hodin do 11:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin. Úřední hodiny v 
pátek stanoví od 8:00 hodin do 11:00 hodin. Ve výjimečných případech může tajemnice úřadu 
stanovit úřední hodiny i na jiný den. S účinností od 01.03.2021 bude upravena příloha č. 1 k 
Organizačnímu řádu Městského úřadu Sezemice. 

 
Usnesení č. R/26/4/2021  

Rada města Sezemice 

Souhlasí s místem, termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápis se bude konat v Mateřské škole Pohádka, 
Sezemice, Jiráskova 596, Sezemice ve dnech 12.05.2021 od 07:00 hodin do 16:00 hodin a 
13.05.2021 od 08:00 hodin do 13:00 hodin.  

 
Usnesení č. R/27/4/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Schvaluje prodej silničního rychloměru Kustom Lavet, typ Prolaser III PL-DOK I včetně 
příslušenství, výrobní číslo 028/04, IČ 4489, obci Vřesina, IČ 00298581, Hlavní 24, 
Vřesina, za kupní cenu 30.000 Kč s tím, že město Sezemice před předáním předmětu 
koupě obstará ve prospěch kupujícího servis s kalibrací předmětu koupě v ceně cca 
45.000 Kč, servis s kalibrací bude proveden autorizovaným servisem s tím, že cenu za 
servis uhradí kupující. Cena za servis se může lišit podle konkrétních podmínek 
prováděného servisu, v případě, že bude proveden za částku nižší, než 45.000 Kč, 
uhradí kupující nižší částku ve výši provedeného servisu, v případě, že cena bude 
vyšší, zavazuje se kupující uhradit částku odpovídající skutečně účtovanou servisem. 

II.  Souhlasí s předloženou kupní smlouvou uzavřenou mezi městem Sezemice, jako 
prodávajícím, a obcí Vřesina, jako kupujícím, podle které město prodává silniční 
rychloměr Kustom Lavet, typ Prolaser III PL-DOK I, výrobní číslo 028/04. 

  

   

  

Ověřovatel: Kačer Aleš Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


