Město Sezemice
Zastupitelstvo města Sezemice

Výpis usnesení zastupitelstva města
ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice
Den konání jednání: 08.03.2016
Místo jednání: sál města, Husovo nám. 790, Sezemice.
Usnesení č. Z/4/2/2016
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto:
I. Schvaluje a dále doporučuje:
Ponechat v evidenci:
Vyřadit z evidence:
Z/30/3/2009,Z/50/5/2010, Z/32/4/2012,
Z/15/2/2013, Z/29/3/2013,Z/12/2/2014,
Z/15/2/2014, Z/8/1/2015, Z/9/1/2015,
Z/10/1/2015,Z/27/2/2015, Z/35/3/2015,
Z/46/4/2015, Z/62/5/2015, Z/2/1/2016.

Z/52/5/2015,Z/53/5/2015, Z/54/5/2015,
Z/55/5/2015, Z/56/5/2015, Z/58/5/2015,
Z/5495/2015, Z/60/5/2015.

II. Schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. Z/5/2/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného zasedání zastupitelstva
města.
Usnesení č. Z/6/2/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměr města prodat pozemek p. č. 154/1 v k. ú. Lukovna byl zveřejněn
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů.
II. Rozhoduje odprodat nemovitý majetek - pozemek p. č. 154/1 ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 1331 m2 v k. ú. Lukovna do vlastnictví pana JJ za kupní cenu 100 Kč/m2,
tj. za celkovou kupní cenu 133.100 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí
kupující.
III. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemku dle bodu II.
tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy.
T:30.04.2016
Z: vedoucí OSMŽP
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Usnesení č. Z/7/2/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměr města prodat nemovitý majetek, části pozemku p. č. 1470/29 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou, byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
II. Rozhoduje odprodat nemovitý majetek - část pozemku p. č. 1470/29 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou:
1. Nově označenou dle GP č. 1370-21/2016 jako p. č. 1470/29 o výměře 64 m2
do vlastnictví manželů JM a JM za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. celkem 12.800 Kč, veškeré
náklady spojené s převodem uhradí kupující.
2. Nově označenou dle GP č. 1370-21/2016 jako p. č. 1470/32 o výměře 25 m2
do spoluvlastnictví FD a TD, každému jednu polovinu, za kupní cenu 200 Kč/m2, tj.
celkem 5.000 Kč, veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující.
III. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem částí pozemku dle
bodu II. tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy.
T:30.04.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/8/2/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
Rozhoduje neprodávat nemovitý majetek - pozemky st. p. č. 1023, st. p. č. 837, st. p. č. 1047
v k. ú. Sezemice nad Loučnou.
Usnesení č. Z/9/2/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
Rozhoduje neprodávat nemovitý majetek – část pozemku p. č. 1885/3 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou o výměře cca 15 m2
Usnesení č. Z/10/2/2016
Zastupitelstvo města Sezemice
I. Rozhoduje převést do vlastnictví města na základě kupní smlouvy nemovitý majetek –
část pozemku p. č. 1750/20 v k. ú. Sezemice nad Loučnou nově označenou dle
geometrického plánu č. 1371-16/2016 jako p. č. 1750/21 o výměře 125 m2 za kupní cenu
150 Kč za m2, tj. celkem 18.750 Kč z majetku JŠ a VŠ jednu polovinu a z majetku JŠ jednu
polovinu (dle LV 438). Náklady spojené s převodem pozemku uhradí město Sezemice.
II. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem části pozemku dle
bodu I. tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy.
T:30.04.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/11/2/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Schvaluje uzavření kupních smluv o převodu vlastnictví jednotek v budově č. p. 728, č. p.
729, č. p. 730 a č. p. 731 na st. p. č. 952/1, st. p. č. 952/2, st. p. č. 952/3 a na st. p. č. 952/4
v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, zapsaném na příslušném
LV u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, včetně
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku dle prohlášení
vlastníka, a to
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jednotku číslo 729/21, kupující MS, za kupní cenu 614.158 Kč, se započtením
přijatých záloh činí doplatek k 31.03.2016 ve výši 71.620 Kč, splatný v hotovosti před
vkladem vlastnického práva,
jednotku číslo 730/40, kupující manželé JHl a JH (SJM), za kupní cenu 613.480 Kč
se započtením přijatých záloh činí doplatek k 31.03.2016 ve výši 76.303 Kč, splatný
v hotovosti před vkladem vlastnického práva,
jednotku číslo 733/32, kupující JU, za kupní cenu 780.900 Kč, se započtením
přijatých záloh činí doplatek k 31.03.2016 ve výši 40.800 Kč, splatný v hotovosti před
vkladem vlastnického práva.

II. Ukládá starostovi po podpisu kupních smluv a úhradě doplatků kupních cen podat za
město jako prodávajícího návrh na vklad vlastnického práva k uvedeným jednotkám dle
bodu I., tohoto usnesení.
T: 30.06.2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/12/2/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
Schvaluje úhradu daně z nabytí nemovitosti (převod vlastnického práva k bytovým jednotkám
v objektech č. p. 728 – č. p. 741) městem, a to ve všech případech, kdy dojde k uzavření
minimálně dohod o narovnání smluvního vztahu do 30.06.2016, pokud to novelizace právního
předpisu umožní. V ostatních případech bude od 01.07.2016 plátcem daně kupující, pokud tak
k danému datu stanoví právní předpis.
Usnesení č. Z/13/2/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
Bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru a finančního výboru za rok 2015.
Usnesení č. Z/14/2/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Schvaluje dodatek č. 2 ke směrnici č. 1/2013 o způsobu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu v městě Sezemice v předloženém znění.
II. Vydává směrnici č. 1/2013 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
v městě Sezemice v úplném znění.

Ověřovatel:

Ing. Martin Srazil

datum/podpis:

Ověřovatelka:

Mgr. Hana Krátká

datum/podpis:

Martin Staněk
starosta města
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Ing. Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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