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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 04.10.2016 

Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  

Usnesení č. R/141/19/2016 

Rada města Sezemice: 
I. Rozhoduje o zániku věcného břemene práva vstupu na pozemky p. č. 1507/12 a p. č. 

1507/13 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za účelem opravy a údržby objektu situovaného 
na hranici výše uvedených pozemků ve prospěch majitelů pozemků p. č. 1547/2 a st. p. 
č. 924 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, s ohledem na to, že zastupitelstvo města 
usnesením č. Z/38/5/2016 ze dne 13.09.2016 rozhodlo prodat části pozemků p. č. 
1507/12 a p. č. 1507/13 v k. ú. Sezemice nad Loučnou dle geometrického plánu č. 1383-
53/2016, s tím, že části pozemků, které jsou předmětem věcného břemene, jsou 
odsouhlaseny k prodeji oprávněným z věcného břemene, tj. manželům J. D. a M. D., oba 
bytem…… . 

II. Ukládá uzavřít smlouvu o zániku věcného břemene dle bodu I. tohoto usnesení. 
T: 31.10.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/142/19/2016 

Rada města Sezemice: 
Bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Pohádka, Sezemice, o přerušení a 
omezení provozu mateřské školy. Mateřská škola bude ve školním roce 2016/2017 uzavřena 
v době vánočních prázdnin od 23.12.2016 do 01.01.2017 a v době letních prázdnin v době od 
17.07.2017 do 20.08.2017. 

Usnesení č. R/143/19/2016 

Rada města Sezemice: 
I. Bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Pohádka, Sezemice, o provedeném 

výběrovém řízení na dodavatele bezpečnostní plochy z gumové pryže na školní zahradu 
Jiráskova 596, Sezemice. Vítěznou firmou ve výběrovém řízení je firma KOLBA s. r. o., 
Radešov 19, Police nad Metují, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 171.336 
Kč včetně DPH. 

II. Schvaluje použití finančních prostředků ve výši 172 tis. Kč z investičního fondu Mateřské 
školy Pohádka, Sezemice, na položení bezpečnostní plochy z gumové pryže o rozloze 
50 m2 v designu fotbalového hřiště.  
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Usnesení č. R/144/19/2016 

Rada města Sezemice: 
Schvaluje účast Mateřské školy Pohádky, Sezemice, v projektu vyhlášeném MŠMT ČR 
CZ.012.3.68/0.0/16_022/0001298 s názvem Personální podpora – Mateřská škola Pohádka, 
Sezemice.    

Usnesení č. R/145/19/2016 

Rada města Sezemice: 
Bere na vědomí, že ředitel Základní školy Sezemice, okres Pardubice, vyhlásil ze 
závažných organizačních a technických důvodů v souladu se školským zákonem jeden den 
volna na den 18.11.2016. 

 

 

 

 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


