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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 08.02.2017 
Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  
Číslo jednací: č. j. SEZ-0635/2017/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/15/3/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem 
– pozemku st. p. č. 3/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 10 m2 z vlastnictví města 
za kupní cenu 400 Kč za 1 m2. 

II. Ukládá:  

1. Zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 3/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o 
výměře 10 m2. 

2. Předložit zprávu, týkající se převodu vlastnického práva – pozemku st. p. č. 3/2 v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou, zastupitelstvu města. 

T: 14.03.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/16/3/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu vlastnických práv k nemovitým věcem 
– pozemkům p. č. 1181/15, 1897/18 v k. ú. Sezemice nad Loučnou ze spoluvlastnictví 
EM a EM, každého jedna polovina za část pozemku p. č. 815/69 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou o výměře 570 m2 z majetku města, každému jednu polovinu, tj. 285 m2, dle 
geometrického plánu, který nechá vyhotovit město na svoje náklady, s doplatkem městu 
30.000 Kč. 

II. Ukládá:  

1. Zveřejnit záměr města směnit část pozemku p. č. 815/69 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou o výměře 570 m2 z majetku města za pozemky p. č. 1181/15 a p. č. 
1897/18 v k. ú. Sezemice nad Loučnou.  

2. Předložit zprávu, týkající se směny vlastnického práva – části pozemku p. č. 815/69 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 570 m2 z majetku města za pozemky p. č. 
1181/15 a p. č. 1897/18 v k. ú. Sezemice nad Loučnou ze spoluvlastnictví EM a EM 
zastupitelstvu města. 

T: 14.03.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/17/3/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost pana PK o ukončení nájemní smlouvy ze dne 11.06.1997 a 
jejích dodatků a nájemní smlouvy ze dne 01.06.1998 včetně dodatku dohodou ke dni 
31.12.2016. 

II. Souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne ze dne 11.06.1997 a jejích dodatků, kde 
předmětem nájmu byl objekt garáže o celkové výměře 48 m2, která je součástí budovy 
čp. 92 Husovo náměstí, Sezemice a nájemní smlouvy ze dne 01.06.1998 včetně 
dodatků, kde předmětem nájmu byla část pozemku p. č. 225/1 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou o výměře 100 m2 dohodou ke dni 31.12.2016. 

III. Rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu dle nájemní smlouvy ze dne 11.06.1997 a 
jejích dodatků, kde předmětem nájmu byl objekt garáže o celkové výměře 48 m2, která je 
součástí budovy čp. 92 Husovo náměstí, Sezemice a nájemní smlouvy ze dne 
01.06.1998 včetně dodatků, kde předmětem nájmu byla část pozemku p. č. 225/1 v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou o výměře 100 m2 dohodou ke dni 31.12.2016.  

IV. Ukládá uzavřít dohodou o ukončení nájmů dle bodu III. tohoto usnesení. 

T: 28.02.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/18/3/2017 

Rada města Sezemice: 
Souhlasí s místem, termínem a časem pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2017/2018. Zápis do Mateřské školy Pohádka, Sezemice, se bude 
konat ve dnech 04.05.2017 a 05.05.2017. 

Usnesení č. R/19/3/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost TJ Spartak Sezemice o prominutí poplatku za pronájem sálu 
města Sezemice za účelem pořádání plesu, který se bude konat dne 24.02.2017. 

II. Souhlasí s prominutím poplatku za pronájem sálu města Sezemice. Ostatní poplatky 
spojené s užíváním sálu budou uhrazeny.  
Důvodem prominutí poplatku je spoluúčast města na této akci. Město bude uvedeno a 
propagováno na všech propagačních materiálech.  

III. Ukládá zajistit veškeré náležitosti, spojené s pronájmem sálu dle bodu II. tohoto 
usnesení. 

T:  27. 01. 2017 
Z: tajemnice úřadu 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


