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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 27.01.2016 
Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  

Usnesení č. R/13/2/2016 

Rada města Sezemice: 
Schvaluje odpisový plán Mateřské školy Pohádka, Sezemice na rok 2016 ve výši 149.033 Kč. 

Usnesení č. R/14/2/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na v ědomí smlouvu o dílo na zhotovení územně plánovací dokumentace „Změna č. 
2 Územního plánu Sezemice“ a tuto smlouvu schvaluje . 

II. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo na zhotovení územně plánovací 
dokumentace „Změna č. 2 Územního plánu Sezemice“ s Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, 
Palackého 207, 533 04 Sezemice, IČO:455 11 888. 

III. Ukládá vedoucí OSÚÚP zajistit uzavření smlouvy o dílo na zhotovení územně plánovací 
dokumentace „Změna č. 2 Územního plánu Sezemice“ s Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, 
Palackého 207, Sezemice, IČO:45511888. 
T: 15.02.2016 
Z: vedoucí OSÚÚP 

Usnesení č. R/15/2/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na v ědomí doručenou žádost Jaruši Kutílkové o ukončení nájmu k bytu č. 120, 
v DPS, Havlíčkova ul. 700, Sezemice dohodou ke dni 31.01.2016. 

II. Souhlasí s ukončením nájmu v bytě č. 120, v DPS, který na základě nájemní smlouvy ze 
dne 30.05.2014 užívá Jaruše Kutílková, dohodou ke dni 31.01.2016.  

III. Rozhoduje přidělit byt č. 120, v DPS, Havlíčkova 700, Sezemice paní Haně Machkové, 
Nerudova ul. 250, Sezemice, na dobu neurčitou, cena 25 Kč/m2, za obvyklých podmínek.   

IV. Ukládá odboru správy majetku a ŽP: 

1. Uzavřít dohodu o ukončení nájmu dle bodu II. tohoto usnesení. 
2. Zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní smlouvy dle bodu III. 

tohoto usnesení. 
T: 31.01.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/16/2/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na v ědomí  žádost paní Kateřiny Mohauptové, Masarykova 515, Sezemice o 
prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 3, Masarykova 515, Sezemice. 

II. Rozhoduje prodloužit smlouvu o nájmu bytu č. 3, Masarykova 515, Sezemice, uzavřenou 
mezi městem Sezemice a paní Kateřinou Mohauptovou, doba trvání nájmu bude 
stanovena na dobu určitou 2 roky, a to do 31.01.2018. 

III. Ukládá odboru správy majetku a ŽP uzavřít dodatek k nájemní smlouvě dle bodu II. 

T: 30.01.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/17/2/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na v ědomí návrh dodatku ke smlouvě č. 11207C o nájmu části nemovitosti – 
pozemku p. č. 86/21 v k. ú. Počaply nad Loučnou o výměře 120 m2 společnosti Vodafone 
Czech Republic a. s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5  

II. Schvaluje  změny již existující nájemní smlouvy č. 11207C o nájmu části nemovitosti – 
pozemku p. č. 86/21 v k. ú. Počaply nad Loučnou o výměře 120 m2, nájemce společnost 
Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5: 

1. Výše nájemného se stanovuje 650 Kč/ m2, za rok 78.000 Kč. 
2. Doba nájmu – prodloužení doby nájmu do 31.12.2033. 
3. Inflační doložka ponechat dle stávající smlouvy. 

III. Ukládá :  

1. Zveřejnit záměr města změnit nájemní smlouvu č. 11207C o nájmu části nemovitosti – 
pozemku p. č. 86/21 v k. ú. Počaply nad Loučnou o výměře 120 m2 včetně jejích 
dodatků dle bodu II. tohoto usnesení. 

2. Předložit zprávu týkající se pronájmu části nemovitosti – pozemku p. č. 86/21 v k. ú. 
Počaply nad Loučnou o výměře 120 m2 radě města. 
T: 15.03.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/18/2/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Doporu čuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem 
– části pozemku p. č. 1470/29 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 70 m2z 
vlastnictví města. 

II. Ukládá:  

1. Zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1470/29 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou o výměře cca 70 m2. 

2. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – části pozemku p. č. 1470/29 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města. 
T: 08.03.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

  



Stránka 3 z 3 
 

Usnesení č. R/19/2/2016 

Rada města Sezemice: 
Schvaluje směrnici Pravidla pro vydávání Sezemicích novin. 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města  

Ing. Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


