MĚSTO SEZEMICE
VÝPIS
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice
Den konání jednání: 13. 03. 2014
Místo jednání: sál města, Husovo nám. 790, Sezemice
Usnesení č. Z/1/1/2014
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/9/1/2012,
Z/32/4/2012, Z/10/2/2013, Z/15/2/2013,
Z/29/3/2013, Z/48/4/2013,

Z/44/5/2010, Z/46/5/2012, Z/30/3/2013,
Z/46/4/2013, Z/47/4/2013, Z/53/4/2013,
Z/61/5/2013, Z/62/5/2013, Z/64/5/2013,
Z/65/5/2013, Z/67/5/2013, Z/71/5/2013,
II. schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy
Usnesení č. Z/2/1/2014
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného
zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/3/1/2014
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2013
Usnesení č. Z/4/1/2014
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů:
schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 3 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných
ukazatelů č. 1/2014
Usnesení č. Z/5/1/2014
Zastupitelstvo města projednalo zprávu a v souladu s Pravidly pro tvorbu a čerpání
fondu obnovy domů a bytů a na základě výběrového řízení
I. schvaluje pro rok 2014 poskytnout půjčku z Fondu obnovy domů a bytů
1. DK částku ve výši 50.000 Kč
II. ukládá uzavřít smlouvu o půjčce dle bodu I.
Z: vedoucí FO
T: 31. 03. 2014
Usnesení č. Z/6/1/2014
Zastupitelstvo města
I. rozhoduje vykoupit pozemek pod stavbou cyklostezky parc. č. 423/4 ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 136 m2 v k. ú. Počaply nad Loučnou, od paní JM za kupní cenu
200 Kč/m2, tj. za 27.200 Kč, náklady spojené s převodem včetně daně z převodu
nemovitostí ponese město
II. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem vlastnického práva
k pozemku dle bodu I. tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy
T: 30. 04. 2014
Z: vedoucí OSMŽP

Usnesení č. Z/7/1/2014
Zastupitelstvo města
I. rozhoduje přijmout do vlastnictví města pozemek parc. č. 451/2 o výměře 28 m2, v k. ú.
Počaply nad Loučnou, převod z vlastnictví státu s právem hospodaření pro Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových bude uskutečněn bezúplatným převodem
II. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem vlastnického práva
k pozemku dle bodu I. tohoto usnesení
T: 31. 12. 2014
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/8/1/2014
Zastupitelstvo města
I. rozhoduje vykoupit pozemek parc. č. 1872/6 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 95
m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. za 9.500 Kč, náklady
spojené s převodem pozemku budou hrazeny rovným dílem
II. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem vlastnického práva
k pozemku dle bodu I. tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy
T: 30. 04. 2014
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/9/1/2014
Zastupitelstvo města
I. konstatuje, že záměr města převést pozemek st. p. č. 675 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 - pozemek st. parc. č. 675 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 274 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, do spoluvlastnictví vlastníků
bytových jednotek v domě č. p. 589, Nejedlého ulice, Sezemice – ML podíl 383/2291, ZH
podíl 765/4582, SJM PM a MM podíl 764/4582, SJM FR a MR podíl 760/4582, SJM FS a
JS podíl 760/4582, SJM RZ a MZ podíl 767/4582, za kupní cenu 400 Kč/m2 + veškeré
náklady spojené s převodem
III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemku dle bodu
II. tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy
T: 30. 04. 2014
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/10/1/2014
Zastupitelstvo města
I. konstatuje, že záměr města prodat pozemky st. p. č. 29/2 a st. p. č. 31/2 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 st. parc. č. 29/2 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 149 m2 a pozemek st. parc. č. 31/2 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 24 m2, oba v k. ú. Lukovna, do vlastnictví společnosti ZEAS, a.s. Pod Kunětickou
horou, se sídlem Staré Hradiště 490, za kupní cenu 400 Kč/m2 + náklady spojené s
převodem včetně daně z převodu nemovitostí
III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemku dle bodu
II. tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy
T: 30. 04. 2014
Z: vedoucí OSMŽP
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Usnesení č. Z/11/1/2014
Zastupitelstvo města
rozhoduje neprodávat nemovitý majetek - pozemky p. č. 1507/12, p. č. 1507/13 a 1515/7
vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou
Usnesení č. Z/12/1/2014
Zastupitelstvo města
schvaluje zařazení správního území Města Sezemice do území působnosti MAS Region
Kunětické hory na období 2014 - 2020.
Usnesení č. Z/13/1/2014
Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
1. zprávu o připravované investiční akci, jejíž součástí je nový bezdrátový rozhlas na
celém území města, s názvem „Varovný systém města Sezemice“
2. předpokládané náklady na investiční akci „Varovný systém města Sezemice“ jsou ve
výši 5 mil. Kč, dotace by měla být ve výši 90% uznatelných nákladů
II. souhlasí s podáním žádosti o dotaci na investiční akci s názvem „Varovný systém města
Sezemice“, která bude předložena Ministerstvu ŽP v rámci 58. dotační výzva MŽP
prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní, podprogram 1.3.1
Zlepšení systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany

Jiří Kolář
ověřovatel

František Matúšů
ověřovatel

Martin Staněk
starosta města

Ing. Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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