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Rada města Sezemice 

 

 
 

 

Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 20.04.2016 
Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  

Usnesení č. R/58/8/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na v ědomí doručenou žádost ŠČ o prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 6, 
Masarykova 515, Sezemice. 

II. Rozhoduje  prodloužit smlouvu o nájmu bytu č. 6, Masarykova 515, Sezemice, uzavřené 
mezi městem Sezemice a ŠČ. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou dvou 
let, a to do 31.05.2018. 

III. Ukládá odboru uzavřít dodatek k nájemní smlouvě v souladu s tímto usnesením. 

T: 30.04.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/59/8/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Konstatuje,  že záměr města pronajmout pozemky p. č. 1889/1 a 1889/13 v k. ú. Sezemice 
nad Loučnou na dobu 7 dní v době konání poutě a 7 dní v době konání posvícení 
v Sezemicích v roce 2016, za minimální cenu za pronájem v době pouti ve výši 10.000 Kč 
a v době posvícení ve výši 5.000 Kč, byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

II. Rozhoduje  pronajmout pozemky p. č. 1889/1 a 1889/13 v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
na dobu 7 dní v době konání poutě a 7 dní v době konání posvícení v Sezemicích v roce 
2016, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Pardubice panu Josefu Rochlovi na dobu určitou 7 dní v době konání 
poutě v Sezemicích v roce 2016 za nájemné ve výši 10.000 Kč a na dobu určitou 7 dní v 
době konání posvícení v Sezemicích v roce 2016 za nájemné ve výši 5.000 Kč. 

III. Ukládá vypracovat nájemní smlouvu podle bodu II. tohoto usnesení a tuto smlouvu uzavřít. 

T: 30.06.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/60/8/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Konstatuje,  že záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1889/12 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou, za účelem pronájmu prostoru sloužícího k podnikání – umístění reklamního 
zařízení o výměře 10 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, byl zveřejněn 
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů. 

II. Bere na v ědomí, že žadatel pan PI, který bude nájemcem nově otevřené restaurace 
Masarykova 40, Sezemice, nemá z důvodu vysoké ceny ročního nájemného o pronájem 
části pozemku zájem. 

Usnesení č. R/61/8/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na v ědomí důvodovou zprávu ve věci vkladů infrastrukturního majetku měst a obcí 
do akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. v roce 2016. 

II. Doporu čuje zastupitelstvu města uzavřít „Smlouvu o upsání akcií při zvyšování 
základního kapitálu nepeněžitými vklady“ mezi společností Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a. s. a městem Sezemice jako předem určeným zájemcem, který upisuje akcie 
těmito nepeněžitými vklady:  
1. Infrastrukturní majetek v rozsahu:  

a) Technická vybavenost pro 18 RD – SO 02 kanalizace – stoka A, SO 03 vodovod – 
vodovodní řad „1“, „1-1“, 

b) Obytný soubor 26 RD Sezemice – ul. Kladinská, vodovod – vodovodní řad „1“, 
kanalizace – stoka „J“, „B1“. 

 Počet akcií: 2.695 ks 
 Jmenovitá hodnota jedné (1) akcie: 1.000 Kč 
 Druh akcií: kmenové 
 Forma akcií: na jméno s omezenou převoditelností 
 Podoba akcií: listinná 
 Celkem činí emisní kurs upisovaných akcií: 2.695.000 Kč 

III. Ukládá předložit zprávu ve věci „Vkladů infrastrukturního majetku měst a obcí do akciové 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. v roce 2016“ zastupitelstvu města. 

T: 07.06.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/62/8/2016 

Rada města Sezemice schvaluje zm ěnu usnesení č. R/33/6/2015 ze dne 18.03.2015 takto: 

I. Bod II. se mění takto: Schvaluje  zřízení věcného břemene - služebnosti „umožňující 
využití části pozemků p. č. 447/1, p. č. 447/5, p. č. 447/15 a p. č. 447/16  v k. ú. Počaply 
nad Loučnou pro zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, přičemž 
povinným bude Město Sezemice a oprávněným bude společnost ČEZ Distribuce a.s. se 
sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, na základě geometrického plánu č. 506-196/2014, a to 
za podmínek uvedených v bodu I. tohoto usnesení. 

II. Bod III. se mění takto: Rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti, která zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravování, údržbu, 
úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy přes pozemky ve vlastnictví města 
Sezemice p. č. 447/1 p. č. 447/5, p. č. 447/15 a p. č. 447/16  v k. ú. Počaply nad Loučnou, 
s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8 za cenu 41.500 Kč bez DPH. 
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Usnesení č. R/63/2016 

Rada města Sezemice: 

Bere na v ědomí zprávu o uskutečněných jednáních s panem D…, manželi S… a manželi L… 
ve věci oddělení částí pozemků p. č. 1507/12 a 1507/13 v k. ú. Sezemice nad Loučnou. 

Usnesení č. R/64/8/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na v ědomí smlouvu o dílo na zhotovení prováděcí projektové dokumentace na 
„Revitalizaci a snížení energetické náročnosti objektu Dům s pečovatelskou službou, 
Tyršovo náměstí čp. 722, Sezemice“ a tuto smlouvu schvaluje. 

II. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo na zhotovení prováděcí projektové 
dokumentace na „Revitalizaci a snížení energetické náročnosti objektu Dům s 
pečovatelskou službou, Tyršovo náměstí čp. 722, Sezemice“ s Ing. Vítězslavem 
Vomočilem, Sezemická 1243, 530 03 Pardubice, IČO:131 79 527. 

III. Ukládá zajistit uzavření smlouvy o dílo na zhotovení prováděcí projektové dokumentace 
na „Revitalizaci a snížení energetické náročnosti objektu Dům s pečovatelskou službou, 
Tyršovo náměstí čp. 722, Sezemice“ s Ing. Vítězslavem Vomočilem, Sezemická 1243, 530 
03 Pardubice, IČO: 131 79 527. 

T: 30.04.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/65/8/2016 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje prodej vozidla FORD TRANSIT, vedené pod inv. Č. 4209, panu Marku Lacinovi, 
bytem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec, za kupní cenu 8.000 Kč. Náklady spojené s převodem 
vozidla bude hradit kupující.  

Usnesení č. R/66/8/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na v ědomí průběžnou zprávu o plnění usnesení rady města č. R/27/4/2016 ze dne 
17.02.2016. 

II. Schvaluje žádost o podporu podanou v rámci operačního programu „Zaměstnanost“, 
prioritní osa „Efektivní veřejná správa“ dle podmínek vyhlášené výzvy číslo 03_15_033. 

Usnesení č. R/67/8/2016 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje  smlouvu na poskytování pečovatelské služby občanům města Sezemice a úhradě 
za ní, která bude uzavřena mezi městem Sezemice a příspěvkovou organizací Sociální služby 
města Pardubic. Výše poskytované zálohy za poskytované služby je pro rok 2016 250 tis. Kč. 

Usnesení č. R/68/8/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na v ědomí  odpověď ze dne 12.04.2016 na petici za nepovolení výstavby objektu 
pro dětskou skupinu s bytovou jednotkou podanou dne 14.03.2016 paní Bc. Jitkou 
Černochovou, oprávněnou osobou za petiční výbor.  
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II. Bere na v ědomí vyjádření k odpovědi ze dne 12.04.2016 na petici za nepovolení výstavby 
objektu pro dětskou skupinu s bytovou jednotkou, kde je vznesena i námitka podjatosti 
starostovi a celé radě města v souladu s § 14 správního řádu.  

III. Bere na v ědomí skutečnost, že dne 08.04.2016 byla podána Městským úřadem 
Sezemice Krajskému úřadu Pardubického kraje žádost o pověření k projednání a 
rozhodnutí ve věci společného územního a stavebního řízení o umístění a povolení stavby 
„Rodinný dům, venkovní domovní rozvody elektro, vody a kanalizace, systém likvidace 
dešťových vod s akumulační jímkou a vsakem, vrtaná studna, tepelné čerpadlo a 
oplocení“ jiný věcně příslušný stavební úřad z důvodu vydání usnesení o vyloučení 
Městského úřadu Sezemice z projednávání a rozhodování v této věci pro podjatost.  

IV. Konstatuje, že vzhledem ke skutečnosti, že se nevede žádné stavební řízení o povolení 
výstavby objektu pro dětskou skupinu s bytovou jednotkou na pozemku 388/2 v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou, se nemá rada města k čemu vyjadřovat. Z hlediska územního 
plánu se pozemek nachází v lokalitě BI – bydlení v rodinných domech – městské a 
příměstské, ve které je umístění občanské vybavenosti místního významu možné. 

V. Pověřuje starostu města, aby prověřil na Krajském úřadě Pardubického kraje, jak dále 
postupovat a jak naložit s vyjádřením k odpovědi na petici ze dne 14.04.2016. 

Usnesení č. R/69/8/2016 

Rada města Sezemice: 

Bere na v ědomí  oznámení ČSS, z.s. Sportovně střeleckého klubu Sezemice o uspořádání 
tradičního sportovního závodu „Sezemická třicítka“ 30 ran ze sportovní pistole. Závod se 
uskuteční dne 01.05.2016 na střelnici v Sezemicích. 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ing. Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


