
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE 
 

Den konání jednání: 16. 01. 2013 
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, 
Sezemice 
 
Usnesení č. R/13/2/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
schvaluje prodloužením nájmu bytu č. 3, Masarykova ulice 515, Sezemice do 31. 01. 2014  
 
Usnesení č. R/14/2/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
bere na vědomí, že město Sezemice má k dispozici volný byt č. 131, Spojovací ulice 728, 
Sezemice o velikosti 1+1 ve IV. nadzemním podlaží s celkovou plochou 66,6 m2 
 
Usnesení č. R/15/2/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 154 v k. ú. 

Lukovna nově označené jako pozemek p. č. 154/2 o výměře 42 m2 z majetku města  
II. ukládá 

1. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 154 v k. ú. Lukovna nově označenou 
jako pozemek p. č. 154/2 o výměře 42 m2 

2. předložit zprávu týkající se převodu části pozemku p. č. 154 v k. ú. Lukovna nově 
označené jako pozemek p. č. 154/2 o výměře 42 m2 zastupitelstvu města 

T: 05. 03. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/16/2/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a: 
I. bere na vědomí doručení žádosti o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku p. 

č. 430/3 v k. ú. Veská ze dne 03. 05. 2004 a jejích dodatků dohodou ke dni 31. 01. 2013  
II. schvaluje uzavření dohody mezi Městem Sezemice a paní KL o ukončení nájemní 

smlouvy ke dni 02. 02.2013 
III. ukládá  

1. uzavřít dohodu o ukončení nájmu dle bodu II. tohoto usnesení 
2. zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p. č. 430/3 v k. ú. Veská 
3. předložit radě města zprávu týkající se pronájmu pozemku p. č. 430/3 v k. ú. Veská  

T: 28. 02. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/17/2/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
schvaluje plán nákladů a výnosů lesů ve vlastnictví Města Sezemice na rok 2013 
vypracovaný odborným lesním hospodářem, kterým je společností WOTAN FOREST, a. s., 
se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88,   
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Usnesení č. R/18/2/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. ruší usnesení rady města č. R/40/7/2012 ze dne 15. 05. 2012 v celém rozsahu 
II. nedoporučuje zastupitelstvu města: schválit směnu části pozemků p. č.  728/12 a 

728/22 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 1.346,45 m2 ve vlastnictví města 
Sezemice za pozemky ve vlastnictví firmy FLOR s.r.o. p. č. 728/18 o výměře 619 m2 a st. 
p. č. 851/3 o výměře 1.028 m2 (celková výměra 1.647 m2), a část pozemku st. p. č. 850/4 
o výměře 418 m2 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou, z důvodu dorovnání výměr 
směňovaných pozemků, ani prodej pozemků ve vlastnictví města 

III. nedoporučuji zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků p. č.  728/12 a 728/22 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 1.346,45 m2 z vlastnictví města  

IV. ukládá předložit zprávu týkající se převodu pozemků dle bodu II. zastupitelstvu města 
T: 05. 03. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/19/2/2013 
Rada města projednala žádost Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole 
Sezemice a 
schvaluje  prominutí poplatku za pronájem sálu  
 
Usnesení č. R/20/2/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a  
bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2013 
 
Usnesení č. R/21/2/2013 
Rada města projednala žádost Občanského sdružení LUNGTA a  
I. nesouhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“   
II. ukládá předložit žádost Občanského sdružení LUNGTA zastupitelstvu města 
T: 05. 03. 2013 
Z: místostarosta města 
 
Usnesení č. R/22/2/2013 
Rada města po projednání  
souhlasí  
1. s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč, který poskytla obec Choteč mateřské škole  
2. s přijetím sponzorského daru od paní Bc. Veroniky Machaté pro mateřskou školu ve výši 

1.007 Kč 
 
 
 
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 
 


