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Výpis usnesení rady města  

ze zasedání Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 18.02.2015 
Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205 
 

Usnesení č. R/28/5/2015 

Rada města  
I. Doporu čuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnických práv do majetku města 

k nemovitým věcem, a to níže uvedeným částem pozemků v k. ú. Počaply nad Loučnou 
od soukromých vlastníků za 200 Kč za m2, převod z majetku Pardubického kraje 
bezúplatně, s tím, že přesná výměra části pozemků bude upřesněna na základě 
geometrického plánu po dokončení stavby „Cyklostezka Počaply – Sezemice“: 

parcelní č. 
druh pozemku 

dle KN 
cca dotčená 
výměra m2 

Vlastníci 

86/1 orná půda 370  

86/38 orná půda 30  

86/50 orná půda 220  

86/51 orná půda 400  

436/1 ostatní plocha 1000  

436/8 ostatní plocha 211  

436/9 ostatní plocha 167  

436/10 ostatní plocha 361  

II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnických práv – částí pozemků v k. ú. 
Počaply nad Loučnou dle bodu I. tohoto usnesení zastupitelstvu města. 
T: 10.03.2015 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/29/5/2015 

Rada města  
I. Souhlasí s krátkodobým pronájmem pozemků v ul. Mezi Mosty (p. č. 1889/1 a 1889/13 v 

k. ú. Sezemice nad Loučnou) určených k umístění lunaparků na dobu poutě a posvícení 
v roce 2015. 
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II. Ukládá:  
1. Zveřejnit záměr pronajmout pozemky p. č. 1889/1 a 1889/13 v k. ú. Sezemice nad 

Loučnou po dobu cca 7 dní v době konání poutě a posvícení v Sezemicích. 
2. Po zveřejnění záměru města předložit zprávu radě města k projednání. 
T: 15.04.2015  
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/30/5/2015 

Rada města: 
I. Souhlasí s navýšením kapacity školní družiny při Základní škole Sezemice, okres 

Pardubice, ze stávajících 125 žáků na 140 žáků s účinností od 01.09.2015 na dobu 
neurčitou. Navrhovaná úprava nebude mít vliv na provoz školy. 

II. Ukládá místostarostovi města zajistit podání žádosti o navýšení kapacity školní družiny 
na 140 žáků a následně požádat o zápis změny do rejstříku škol a školských zařízení.  

Usnesení č. R/28/5/2015 

Rada města: 
Bere na v ědomí program zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 10.03.2015. 

Martin Staněk 
starosta města 

 

Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


