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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 21.10.2015 
Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  

 

Usnesení č. R/132/21/2015 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 9 uvedené v rozpočtovém opatření dle rozpisu rozpočtu 
č. 2/2015. 

Usnesení č. R/133/21/2015 

Rada města Sezemice: 

I. Doporu čuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem 
– části pozemku p. č. 1815/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 19,4 m2 z 
vlastnictví města. 

II. Ukládá:  

1. Zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1815/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
o výměře cca 19,4 m2. 

2. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – části pozemku p. č. 1815/3 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města. 
T: 08.12.2015 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/134/21/2015 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na v ědomí doručení žádosti MAS Region Kunětické hory, z. s. o výpůjčku kanceláře 
č. 110 v přízemí Městského úřadu v Sezemicích.  

II. Souhlasí s poskytnutím nebytových prostor kanceláře č. 110 v přízemí Městského úřadu 
v Sezemicích a to formou výpůjčky na dobu do 31.12.2016. 

III. Souhlasí se zřízením sídla spolku MAS Region Kunětické hory, z. s. IČ 27009157 na 
adrese Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice.  
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IV. Ukládá zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory, kancelář č. 110 v přízemí 
Městského úřadu v Sezemicích. 

Z: vedoucí OSMŽP 
T: 22.10.2015 

Usnesení č. R/135/21/2015 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na v ědomí  postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 
bytové jednotky:  

1. č. 737/54 – byt č. 1032, Nerudova 737, 533 04 Sezemice z LZ na MZ a MZ.  
2. č. 736/32 – byt č. 911, Nerudova 736, 533 04 Sezemice z JN a VN na MN. 

II. Souhlasí :  
1. Po vyrovnání pohledávek vůči městu Sezemice s převodem bytu č. 1032, Nerudova 

737, 533 04 Sezemice z LZ na MZ a MZ. 
2. Po vyrovnání pohledávek vůči městu Sezemice s převodem bytu č. 911, Nerudova 736, 

533 04 Sezemice z JN a VN na MN. 

III. Schvaluje :  

1. Pronájem bytu č. 1032, Nerudova 737, 533 04 Sezemice pro MZ a MZ.  
2. Pronájem bytu č. 911, Nerudova 736, 533 04 Sezemice pro MN. 

IV. Ukládá odboru uzavřít nájemní smlouvu.  

Usnesení č. R/136/21/2015 

Rada města Sezemice: 

I. Konstatuje, že záměr města uzavřít dohody o narovnání smluv o smlouvách budoucích 
o převodu vlastnictví k jednotce v objektu I. č. p. 728, 729, 730, 731, na pozemcích parcely 
č. st. 952/1, st. 952/2, st. 952/3, st. 952/4, vedený na LV číslo 1747 a v objektu II č. p. 732, 
733, na pozemcích parcely č. st. 951/1, st. 951/2, vedený na LV číslo 1744, všechny pro 
k. ú. Sezemice nad Loučnou a obec Sezemice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Pardubice, s nájemci, s nimiž byla podepsána smlouva o smlouvě 
budoucí, byl zveřejněn od 04.06.2015 do 22.06.2015 v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.  

II. Ukládá:   

1. Zveřejnit záměr města uzavřít dohody o narovnání smluv o smlouvách budoucích o 
převodu vlastnictví k jednotce v objektu III  č. p. 734, 735, 736, 737 na pozemcích 
parcely č. st. 950/1, st. 950/2, st. 950/3, st. 950/4, vedený na LV číslo 1749, v objektu 
IV č. p. 738, 739, 740, 741 na pozemcích parcely č. st. 953, st. 954, st. 955, st. 957, 
vedený na LV číslo 1750, všechny pro k. ú. Sezemice nad Loučnou a obec Sezemice 
u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj. 
T: 22. 10. 2015 

2. Předložit po uplynutí zákonné ke zveřejnění dohody o narovnání smluv o smlouvách 
budoucích o převodu vlastnictví k jednotce v objektu III. a objektu IV. zastupitelstvu 
města ke schválení. 
Z: vedoucí OSMŽP 
T: 15.11.2015 
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Usnesení č. R/137/21/2015 

Rada města Sezemice: 

Bere na v ědomí oznámení ředitele Základní školy Sezemice, okres Pardubice, vyhlásil 
v souladu se školským zákonem na den 16.11.2015 den volna.  

Usnesení č. R/138/21/2015 

Rada města Sezemice: 

Bere na v ědomí termíny uzavření Mateřské školy Pohádka, Sezemice ve školním roce 2015 
– 2016. Mateřská škola bude uzavřena ve dnech 23.12.2015 – 03.01.2016 a ve dnech 
18.07.2016 – 21.08.2016.   

Usnesení č. R/139/21/2015 

Rada města Sezemice: 

Souhlasí s použitím fondu investic Základní školy Sezemice, okres Pardubice na nátěry 
okapových žlabů na budově školy do výše 170 tis. Kč.  

Usnesení č. R/140/21/2015 

Rada města Sezemice: 

Souhlasí s bezplatným zveřejněním v Sezemických novinách v rubrice inzerce informace 
Klubu chovatelů zebřiček České republiky o konání Otevřeného mistrovství České republiky. 
Tato informace budou současně i pozvánkou na tuto akci. 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ing. Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


