
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE 
 

Den konání jednání: 24. 09. 2013 
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, 
Sezemice 
 
Usnesení č. R/119/14/2013 
Rada města projednala průběžnou kontrolní zprávu o plnění usnesení rady města a 
tuto 
I. schvaluje 
a dále: 

Ponechává v evidenci: Vyřazuje z evidence: 

R/92/10/2008, R/32/2/2010, R/150/16/2010, 
R/29/2/2010, R/88/8/2011, R/142/13/2011, 
R/180/16/2011, R/188/18/2011, R/189/18/2011, 
R/230/22/2011, R/115/15/2012, R/147/18/2012, 
R/35/4/2013, R/47/5/2013, R/68/7/2013, 
R/74/7/2013, R/84/8/2013, R/86/8/2013, 
R/88/8/2013, R/105/12/2013, R/115/13/2013, 

R/103/12/2008, R/220/24/2009, R/87/8/2011, 
R/141/13/2011, R/9/2/2012, R/65/10/2012, 
R/136/16/2012, R/5/1/2013, R/26/3/2013, 
R/37/4/2013, R/41/4/2013, R/42/4/2013, R/53/6/2013, 
R/54/6/2013, R/55/6/2013, R/57/6/2013, R/59/6/2013, 
R/65/7/2013, R/66/7/2013, R/67/7/2013, R/69/7/2013, 
R/70/7/2013, R/71/7/2013, R/73/7/2013, R/75/7/2013, 
R/77/7/2013, R/89/8/2013, R/90/8/2013, R/93/9/2013, 
R/95/10/2013, R/96/10/2013, R/97/10/2013, 
R/98/10/2013, R/101/10/2013, R/103/11/2013, 
R/104/12/2013, R/106/12/2013, R/107/12/2013, 
R/109/12/2013, R/110/12/2013, R/111/13/2013, 
R/113/13/2013, R/114/13/2013, R/116/13/2013, 

II. ruší usnesení č. R/34/2/2010 
III. schvaluje změny termínů plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 

 
Usnesení č. R/120/14/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
ukládá jednat s žadatelem o případné směně pozemků ve vlastnictví města p. č. 154/1, st. p. 
č. 29/2 a st. p. č. 31/2 v k. ú. Lukovna za pozemky ve vlastnictví firmy ZEAS a.s.  
T: 31. 10. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. R/121/14/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a: 
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 910/17 v k. ú. 

Sezemice nad Loučnou do majetku města za kupní cenu 100 Kč za m2 
II. ukládá 

1. předložit zprávu týkající se převodu části pozemku p. č. 910/17 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou zastupitelstvu města 

2. nechat vyhotovit geometrický plán na oddělení části pozemku p. č. 910/17 v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou o šíři 1m 

T: 03. 12. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. R/122/14/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. bere na vědomí žádost NK o prodloužení nájemní smlouvy č. 164. ze dne 21. 10. 2005 

a žádost o zachování stejné výše nájemného a služeb 
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II. schvaluje na základě žádosti NK prodloužení doby pronájmu nebytových prostor v č. p. 
721, Tyršovo nám., Sezemice, které žadatelka užívá na základě nájemní smlouvy č. 164 
ze dne 21. 10. 2005, o tři roky, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 
12. 2016 s těmito podmínkami: 
1. výše nájemného se stanovuje ve výši 1 Kč/m2 
2. úhrada za služby je stanovena takto: 

a) topení – je stanoven paušál ve výši 1.100 Kč za každé čtvrtletí běžného roku 
b) elektrická energie a vodné bude hrazeno dle skutečných nákladů 

II. ukládá odboru správy majetku a životního prostředí zajistit veškeré náležitosti spojené 
se změnou nájemní smlouvy dle bodu II. 
T: 30. 09. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. R/123/14/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
I. bere na vědomí žádost VN o ukončení nájmu bytu č. 131, Havlíčkova 700, Sezemice, 

dohodou ke dni 31. 10. 2013  
II. souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 131, Havlíčkova 700, Sezemice, který na základě 

nájemní smlouvy ze dne 17. 8. 2005 užívá VN, a to dohodou, nájem bytu zanikne ke 
dni 31. 10. 2013. 

III. ukládá uzavřít písemnou dohodu o ukončení nájmu bytu č. 131, Havlíčkova 700, 
Sezemice, která bude uzavřena mezi pronajímatelem Městem Sezemice a nájemcem 
VN  
T: 30. 09. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. R/124/14/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a: 
I. bere na vědomí důvodovou zprávu.  
II. schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace pro možnost vypsání výběrového 

řízení pro opravu komunikace v Počápelských Chalupách v hodnotě max. 100 000,-Kč 
včetně DPH. 

III. ukládá  
1. zadat zpracování projektové dokumentace pro možnost vypsání výběrového řízení 

pro opravu komunikace v Počápelských Chalupách v hodnotě max. 100 000,-Kč 
včetně DPH. 

T: 30. 09. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
2. předložit zastupitelstvu města návrh na schválení rozpočtové změny. 

T: 03. 12. 2013 
Z: vedoucí FO 

 
Usnesení č. R/125/14/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a: 
I. souhlasí s odstoupením od záměru provedení stavby „Oprava havárie obvodového a 

střešního pláště tělocvičny ZŠ Sezemice včetně přístavby schodiště a přeložky VO a 
kanalizace v Sezemicích“. 

II. ukládá informovat vnitřním sdělením Městský úřad Sezemice, odbor stavebního úřadu a 
územního plánování o upuštění od provedení záměru stavby „Oprava havárie 
obvodového a střešního pláště tělocvičny ZŠ Sezemice včetně přístavby schodiště a 
přeložky VO. a kanalizace v Sezemicích“ a ukončit tak platnost stavebního povolení. 
T: 30. 10. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/126/14/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a: 
I. bere na vědomí informaci o opravě střechy MŠ Sezemice. 
II. ukládá zajistit koordinaci opravy střechy s probíhajícími pracemi na zateplení objektů 

MŠ Sezemice. 
T: 30. 11. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. R/127/14/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a podle § 45 odst. § zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen loterní 
zákon), vydává toto vyjádření: 
I. bere na vědomí oznámení o zahájení prvního řízení o vydání povolení k provozování 

loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. n) loterního zákona na adrese Havlíčkova 168, 
Sezemice 

II. rozhodla, že využije svého práva vyjádřit se v řízení o povolení k provozování loterie a 
jiné podobné hry podle § 2 písm. n) loterního zákona na adrese Havlíčkova 168, 
Sezemice a vydává toto stanovisko: 

Město Sezemice nesouhlasí s provozováním loterie nebo jinou podobnou hrou podle § 2 
písm. n) loterního zákona na adrese Havlíčkova 168, Sezemice. Z hlediska ochrany místních 
záležitostí veřejného pořádku odůvodňuje své vyjádření tím, že provozovna je umístěna 
v blízkosti základní a mateřské školy a kostela. 

 
Usnesení č. R/128/14/2013 
Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
vydává s účinností od 01. 10. 2013 Organizační řád Městského úřadu Sezemice 

 
Usnesení č. R/129/14/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
schvaluje odpisový plán Základní školy Sezemice na rok 2013 ve výši 800.530 Kč 

 
Usnesení č. R/130/14/2013 
Rada města po projednání  
I. bere na vědomí nabídku projektu „Sociální automobil“ předloženou firmou KOMPAKT 

s.r.o., Poděbrady a souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000 Kč včetně DPH na 
nákup reklamní plochy na vozidle, které bude firmou zakoupen pro Denní stacionář 
Slunečnice, organizační složku Sociálních služeb města Pardubic 

II. bere na vědomí žádost DOMOVA U FONTÁNY PŘELOUČ o příspěvek na financování 
sociálních služeb pro klienty, kteří mají trvalé bydliště na území města Sezemice, ale 
nyní žijí v jejich zařízení a ukládá předložit tuto žádost zastupitelstvu města při 
schvalování rozpočtu na rok 2014 
T: 28. 02. 2014 
Z: místostarosta města 

 
Usnesení č. R/131/14/2013 
Rada města po projednání  
ukládá předložit zastupitelstvu města návrh na změnu usnesení č. Z/45/5/2011 ze dne 
04. 10. 2011 (změna názvu ulice Boční) 
T: 10. 12. 2013 
Z: místostarosta města 

 
 
, 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


