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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 12.09.2018 
Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice  
Číslo jednací: SEZ-5716/2018/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/121/16/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Konstatuje, že záměr města dát do bezplatné výpůjčky část pozemku p. č. 1889/3 v k. 
ú. Sezemice nad Loučnou na dobu do 31.12.2028, byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

II. Rozhoduje dát do bezplatné výpůjčky část pozemku p. č. 1889/3 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou na dobu do 31.12.2028, za účelem vybudování celkem 9 parkovacích míst. 
Veškeré náklady spojené s vybudováním parkovacích míst, bude hradit firma JIP 
východočeská a.s., se sídlem Hradišťská 407, Pardubice s tím, že nebude žádat město 
Sezemice o kompenzaci těchto nákladů.  

III. Ukládá vypracovat nájemní smlouvu podle bodu II. tohoto usnesení a tuto smlouvu 
uzavřít. 

T: 01.10.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/122/16/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Rozhoduje uzavřít Smlouvu o výpůjčce pozemku, kde předmětem výpůjčky je část 
pozemku st. p. č. 604 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 15 m2, vymezená dle 
geometrického plánu č. 1437-1/2018, ve vlastnictví společnosti Kubík a. s., IČ 25928082, 
se sídlem U Prašné brány 1090/2, 111 21 Praha1, vypůjčitelem je město Sezemice, 
výpůjčka se sjednává na dobu určitou 10 let, počínaje dnem 15.09.2018 do 30.09.2028 
za účelem chůze a jízdy. 

II. Ukládá uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku dle bodu I. tohoto usnesení. 
T: 31.10.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/123/16/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí doručenou žádost xxx o ukončení nájmu k bytu č. 21, v DPS, Tyršovo 
nám., č. p. 722, Sezemice dohodou ke dni 30.09.2018.  

II. Souhlasí s ukončením nájmu v bytu č. 21, v DPS, Tyršovo nám., č. p. 722, Sezemice, 
který na základě nájemní smlouvy ze dne 04.02.2010 užívá xxx, dohodou ke 
dni 30.09.2018.   
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III. Ukládá odboru uzavřít dohodu o ukončení nájmu dle bodu II. tohoto usnesení. 
T: 30.09.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/124/16/2018 

Rada města Sezemice podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: 

Schvaluje výjimku z  počtu žáků ve třídě v 8. ročníku ve školním roce 2018/2019 na počet 
žáků 34.  

Usnesení č. R/125/16/2018 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu 
Pardubického kraje na rok 2018, která bude uzavřena mezi příjemcem městem Sezemice a 
poskytovatelem Pardubickým krajem. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace 
v maximální výši 28.000 Kč na pořízení radiostanic s příslušenstvím. Dotace se poskytuje do 
výše 70% ze skutečných celkových nákladů. 

Usnesení č. R/126/16/2018 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a poskytování služeb ICT, který bude 
uzavřený mezi městem Sezemice a společností ALTAIR SOFTWARE s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ladislav Kubizňák 
ověřovatel 


