Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města Sezemice
Den konání jednání:
Místo jednání:

01.11.2021
Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-7022/2021/TAJ/Rá

Usnesení č. R/149/20/2021
Rada města Sezemice
I.
II.

Schvaluje hospodaření města k 30.09.2021.
Ukládá vedoucí finančního odboru předložit vyúčtování hospodaření města k
30.09.2021 zastupitelstvu města.
Termín: 07.12.2021

Usnesení č. R/150/20/2021
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice
pro zimní období 01.11.2021-31.03.2022.

II.

Schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní
období 01.11.2021-31.03.2022.

Usnesení č. R/151/20/2021
Rada města Sezemice
I.

II.

Doporučuje zastupitelstvu města vydat:
1. na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2021, o
místním poplatku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
2. na základě § 59 odst. 4 zákona 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon o
odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou
vyhlášku města č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
Ukládá tajemnici úřadu předložit návrhy obecně závazných vyhlášek dle bodu I.
zastupitelstvu města.
Termín: 07.12.2021

Usnesení č. R/152/20/2021
Rada města Sezemice
Souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2022.
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Usnesení č. R/153/20/2021
Rada města Sezemice
Schvaluje odměnu řediteli Základní školy Sezemice, za mimořádnou nadstandardní práci a
řízení školy v době pandemie koronaviru, soustavnou péči o materiální vybavení a vylepšení
areálu i budovy školy, řešení personálních změn, vybavení školy ICT technikou pro distanční
výuku, péči o žáky ze sociálně slabších rodin.
Usnesení č. R/154/20/2021
Rada města Sezemice
Souhlasí s provedením rekonstrukce prostor kotelny v Mateřské škole Pohádka, Sezemice,
na adrese Jiráskova 596, Sezemice, dle žádosti ze dne 21.10.2021. Náklady na rekonstrukci
budou hrazeny z rozpočtu mateřské školy na rok 2021.

Ověřovatel:

Kačer Aleš

Martin Staněk
starosta města

Výpis z usnesení z rady města ze dne 01.11.2021

Datum/podpis:
__________________________

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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