
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE 
 

Den konání jednání: 09. 04. 2013 
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, 
Sezemice 
 
 
Usnesení č. R/53/6/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a  
I. bere na vědomí ukončení nájmu v DPS, bytě č. 136, Havlíčkova ul. 700, Sezemice, 

z důvodu úmrtí nájemce 

II. souhlasí s ukončením nájmu v DPS, bytě č. 114, Havlíčkova ul. 700, Sezemice, 

dohodou ke dni 31. 03. 2013 

III. schvaluje s účinností od 01. 05. 2013 

1. přidělit byt č. 114, Havlíčkova ul. 700, Sezemice  

2. přidělit byt č. 136, Havlíčkova ul. 700, Sezemice  

IV. ukládá odboru správy majetku a ŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením 

nájemních smluv za obvyklých podmínek 

Z: vedoucí OSMŽP 

T: 30. 04. 2013 

Usnesení č. R/54/6/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
I. bere na vědomí postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 

bytové jednotky č. 728/10 – byt č. 123 ul. Spojovací č. p. 728, Sezemice  
II. po vyrovnání pohledávek vůči městu souhlasí s převodem bytu č. 123, ul. Spojovací 

č. p. 728, Sezemice  
III. schvaluje pronajmout byt č. 123, ul. Spojovací č. p. 728 s účinností od 01. 05. 2013  
IV. ukládá odboru SM a ŽP uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu bytové jednotky 

a nájemní smlouvu dle bodu II. a III. 
T: 30. 04. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/55/6/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
I. schvaluje přidělit byt č. 6, Masarykova ulice, č. p. 515, Sezemice za obvyklých 

podmínek na dobu určitou jednoho roku, měsíční nájemné ve výši 60 Kč za 1 m2 
II. ukládá odboru SM a ŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní 

smlouvy dle bodu I. 
T: 30. 04. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/56/6/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a v souladu s nájemní smlouvou ze dne 
27. 04. 2011 

I. schvaluje s účinností od 01. 05. 2013 nájemné za pozemek p. č. 1694/2 – zahrada o 
výměře 405 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou ve výši 1,55 Kč/m2/rok s tím, že nájemné 
bude od roku 2014 každoročně zvýšeno o částku odpovídající míře růstu inflace 
uveřejňovanou ČSÚ za předchozí kalendářní rok 

II. v případě, že nájemce nebude souhlasit s výší nájemného, schvaluje ukončení nájemní 
smlouvy dohodou ke dni 30. 04. 2013 

III. ukládá uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu ze dne 27. 04 2011 dle bodu I. tohoto 
usnesení, případně dohodu o ukončení nájmu dle bodu II. tohoto usnesení  

T: 30. 04. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/57/6/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. konstatuje, že záměr města pronajmout pozemky p. č. 1889/1 a 1889/13 v k. ú. 

Sezemice nad Loučnou na dobu cca 7 dní v době konání poutě a posvícení 
v Sezemicích v roce 2013 byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

II. schvaluje pronájem pozemků p. č. 1889/1 a 1889/13 v k. ú. Sezemice nad Loučnou na 
dobu cca 7 dní v době konání poutě a posvícení v Sezemicích v roce 2013, které jsou 
zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Pardubice JR na dobu určitou 7 dní v době konání poutě v Sezemicích v roce 
2013 za nájemné ve výši 12.000 Kč a na dobu určitou 7 dní v době konání posvícení 
v Sezemicích v roce 2013 za nájemné ve výši 6.000 Kč 

III. ukládá vypracovat návrh nájemní smlouvy podle bodu II. tohoto usnesení a tuto smlouvu 
uzavřít 

T: 30. 04. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/58/6/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. bere na vědomí žádost pana LF o prodej části pozemku ve vlastnictví města č. p. č. 

1886/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou  
II. ukládá zjistit doplňující informace o uložení sítí na pozemku č. 1886/1 v k. ú. Sezemice 

nad Loučnou 
T: 30. 04. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/59/6/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci - sadové úpravy mezi Mlýnským potokem a 

Zadní Lodrantkou – jednání s vlastníky dotčených pozemků p. č. 1161/1, 1165/1, 
1181/12, 1181/12, 1181/14, 1188/2, 1193/2, 1204/3, 1897/16, 1916/3v k. ú. Sezemice 
nad Loučnou  

II. ukládá  
1. odboru správy majetku a ŽP připravit další varianty směn pozemků  
2. jednat s vlastníky pozemků uvedených v bodě I. o případných dalších variantách 

směn pozemků 
T: 31. 07. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/60/6/2013 
Rada města projednala žádost paní PP a    
souhlasí s bezúplatným pronájmem sálu na den 04. 05. 2013   
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Usnesení č. R/61/6/2013 
Rada města po projednání    
bere na vědomí uzavření Mateřské školy Sezemice v době letních prázdnin od 15. 07. 2013 
do 18. 08. 2013.   
 
Usnesení č. R/62/6/2013 
Rada města po projednání    
ruší usnesení č. R/51/5/2013 ze dne 19. 03. 2013   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


