
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE 
 

Den konání jednání: 18. 02. 2014 
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, 
Sezemice 
 
Usnesení č. R/22/2/2014 
Rada města  
doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjčky z Fondu obnovy bytů a domů   
panu DK ve výši 50 000 Kč 
 
Usnesení č. R/23/2/2014 
Rada města  
I. souhlasí s poskytnutím příspěvku organizaci Sdružení cyklistů Pardubicka ve výši 

15.000 Kč na akci „Memoriál Jarky Krátkého“  
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtového 

opatření č. 1/2014 
-  

 - výdej + výdej 

6409-5909 rezerva   15.000 Kč   6112 - 5222 15.000 Kč 

 
Usnesení č. R/24/2/2014 
Rada města  
I. bere na vědomí, že záměr města prodat pozemek st. p. č. 675, zastavěná plocha a 

nádvoří nacházející se v katastrálním území Sezemice nad Loučnou je zveřejněn 
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů od 03. 02. 2014 do 21. 02. 2014 

II. doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovité věci -
pozemku st. p. č. 675 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města za kupní cenu 
400 Kč/m2 

III. ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva - pozemku st. p. č. 675 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města 
T: 13. 03. 2014 

Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. R/25/2/2014 
Rada města  
I. bere na vědomí ukončení nájmu v DPS, byt č. 4, Tyršovo nám. 721, Sezemice z důvodu 

úmrtí nájemníka a to k 31. 1. 2013 
II. souhlasí s ukončením nájmu v DPS, byt č. 27, Tyršovo nám. 722, Sezemice dohodou a 

to k 28. 2. 2014 
III. schvaluje přidělit: 

1. byt č. 4, Tyršovo nám. 721, Sezemice paní ML 
2. byt č. 27, Tyršovo nám. 722, Sezemice paní VD 

IV. ukládá zabezpečit veškeré náležitosti spojené s ukončením nájemní smlouvy dle bodu II 
a zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemních smluv dle bodu III. 

T: 28. 02. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/26/2/2014 
Rada města 
I. bere na vědomí postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 

bytové jednotky č. 733/28 – byt č. 632 ul. Smetanova 733, Sezemice z manželů O a B P 
na pana MP 

II. souhlasí po vyrovnání pohledávek vůči městu s převodem bytu č. 632 ul. Smetanova 
733, Sezemice z manželů O a B P na pana MP 

III. schvaluje pronájem bytu č. 632, ul. Smetanova 733, Sezemice pro pana MP s účinností 
od 01. 04. 2014 

IV. ukládá odboru správy majetku a ŽP uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu 
bytové jednotky a nájemní smlouvu s MP dle bodu II. a III. 

T: 31. 3. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/27/2/2014 
Rada města  
I. bere na vědomí žádost EČ o ukončení nájmu k bytu č. 4, Smetanova ul., č. p. 525, 

Sezemice dohodou ke dni 28. 02. 2014 
II. souhlasí s ukončením nájmu v bytě č. 04, Smetanova ul., č. p. 525, Sezemice, který na 

základě nájemní smlouvy ze dne 23. 04. 1999 užívá EČ, dohodou ke dni 28. 02. 2014 
III. ukládá zabezpečit veškeré náležitosti spojené s ukončením nájemní smlouvy dle bodu II. 
T: 28. 02. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/28/2/2014 
Rada města  
I. bere na vědomí žádost organizace TJ Spartak Sezemice o změnu nájemní smlouvy 
II. souhlasí se změnou nájemní smlouvy za podmínek, že pronajímatel vyúčtuje zálohové 

platby za spotřebu plynu, dle předpokládané spotřeby (65%) výdajů na topení v objektu 
III. rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15. 06. 2010, uzavřené mezi 

TJ Spartakem Sezemice jako pronajímatelem, Městem Sezemice jako nájemcem a 
Mateřskou školou Pohádka, Sezemice, jako uživatelem v souladu s bodem II. tohoto 
usnesení 

IV. pověřuje odbor vypracovat dodatek v souladu s bodem II. tohoto usnesení a ukládá 
dodatek k nájemní smlouvě ze dne 15. 06. 2010 uzavřít 

T: 28. 02. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/29/2/2014 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní 
školy Sezemice, okres Pardubice a zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřské školy 
Pohádka, Sezemice, v předloženém znění 
 

Usnesení č. R/30/2/2014 
Rada města  
schvaluje Směrnici o požární ochraně v předloženém znění 
 
Usnesení č. R/31/2/2014 
Rada města  
I. bere na vědomí zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014 – 2015, který 

se bude konat v Mateřské škole Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596 dne 08. 04. 2014 od 
07:00 do 16:00 hodina a 09. 04. 20147 od 08:00 do 15:00 hodin  

II. souhlasí s místem, termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání do Mateřské školy Pohádka, Sezemice, pro školní rok 2014 - 2015 
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Usnesení č. R/32/2/2014 
Rada města  
bere na vědomí smlouvu o dílo uzavřenou s firmou ENVIPARTNER, s. r. o., se sídlem Brno, 
Štýřice, Vídeňská 55, kde předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat projektovou 
dokumentaci a žádost o dotaci včetně podání žádosti o dotaci na následnou realizaci 
projektu s názvem „Varovný systém města Sezemice“  
 
Usnesení č. R/33/2/2014 
Rada města  
doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 2 uvedenou v rozpočtovém 
opatření č. 1/2014 

 - výdej + výdej 

6409-5909 rezerva   130.000 Kč   6171-517 130.000 Kč 

 
Usnesení č. R/34/2/2014 
Rada města  
I. bere na vědomí doručenou žádost manželů JD a MD ze dne 13. 02 2014 o prodej, 

případně pronájem pozemků p. č. 1507/12, 1507/13 a 1515/7 vše k. ú. Sezemice nad 
Loučnou. 

II. konstatuje, že pozemky p. č. 1507/12, 1507/13 a 1515/7 vše k. ú. Sezemice nad 
Loučnou jsou na základě smluv o pronájmu ze dne 21. 11. 2005 pronajaty a rozhodla 
tento stav neměnit 

III. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovité věci 
k pozemkům p. č. 1507/12, 1507/13 a 1515/7 vše k. ú. Sezemice nad Loučnou  

IV. nesouhlasí se stavbou plotu na pozemku ve vlastnictví města č. 1507/12 v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


