
Město Sezemice 

Rada města Sezemice 

 

 

 

Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 14.02.2018 
Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  
Číslo jednací: SEZ-1011/2018/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/19/3/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Souhlasí:   

1. Se stavbou „Sezemice p. č. 910/119 – Pašťálka – knn“. Předpokládaný rozsah dotčení 
pozemku p. č. 910/113 v k. ú. Sezemice nad Loučnou činí 22 bm. 

2. S uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IV-12-2016937/VB/01, „Sezemice p. č. 
910/119 – Pašťálka – knn“ přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č. 910/113 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou za těchto podmínek:  
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 1.100 Kč bez 

DPH 
b) oprávněný předloží před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene 

geometrický plán 
c) veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene, tj.  vyhotovení smlouvy o 

zřízení věcného břemene, vypracování geometrického plánu a správní poplatek 
ke vkladu do katastru nemovitostí uhradí oprávněný. 

II. Schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti umožňující využití části pozemku p. č. 
910/113 v k. ú. Sezemice nad Loučnou pro zřízení umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy, přičemž povinným bude Město Sezemice a oprávněným bude 
společnost ČEZ Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, a to za podmínek 
uvedených v bodu I. tohoto usnesení. 

III. Schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, která zakládá 
právo umístění, zřízení, provozování, opravování, údržbu, úpravu, obnovu a výměnu 
součásti distribuční soustavy přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č. 910/113 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 1.100 Kč bez DPH. 

IV. Ukládá:  
1. Do doby vybudování stavby „Sezemice p. č. 910/119 – Pašťálka – knn“, uzavřít 

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu dle bodu I. tohoto usnesení. 

T: 15.03.2018  
Z: vedoucí OSMŽP 
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2. Po vybudování stavby „Sezemice p. č. 910/119 – Pašťálka – knn“ uzavřít smlouvu o 
zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení. 

T: 31.12.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/20/3/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 574/2 v k. ú. Velké Koloděje o výměře 900 
m2 využití pro pastvu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1 Kč 
za m2 a rok. 

II. Ukládá:  

1. Zveřejnit záměr pronajmout část pozemku p. č. 574/2 v k. ú. Velké Koloděje dle bodu 
I. tohoto usnesení. 

2. Po zveřejnění záměru města předložit zprávu radě města k projednání. 

T: 14.03.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/21/3/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem 
pozemku p. č. 1877/5 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 113 m2 z vlastnictví města 
za podmínky, že bude zřízena služebnost – užívací právo studny v případě havárií 
vodovodního řadu na území města Sezemice a doporučuje minimální kupní cenu 400 Kč 
za 1 m2.   

II. Ukládá  
1. Zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1877/5 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o 

výměře 113 m2 za podmínky uvedené v bodě I. tohoto usnesení. 
2. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – pozemku p. č. 1877/5 

v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města. 
T: 06.06.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/22/3/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vlastnického práva 
k nemovitým věcem části pozemku p. č. 444/6 v k. ú. Lukovna nově označené jako p. č. 
444/14 o výměře 21 m2 v k. ú. Lukovna na základě geometrického plánu č. 144 – 
197/2017, z vlastnictví města do majetku Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta 
Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí. 

II. Ukládá:  

1. Zveřejnit záměr města bezúplatně převést pozemek část pozemku p. č. 444/6 v k. ú. 
Lukovna dle bodu I. tohoto usnesení. 

2. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva dle bodu I. tohoto usnesení 
zastupitelstvu města. 

T: 07.03.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/23/3/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Schvaluje přidělit byt č. 134 v DPS, Havlíčkova 700, Sezemice MS na dobu neurčitou 
s účinnosti od 01.03.2018, za nájemné ve výší 30 Kč/m2  

II. Ukládá odboru zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní smlouvy dle 
bodu II. tohoto usnesení 
T: 28.02.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/24/3/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí doručenou žádost JH o prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 2, 
Masarykova 515, Sezemice. 

II. Schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 2, Masarykova 515, Sezemice, 
uzavřenou mezi městem Sezemice a JH, doba trvání nájmu bude stanovena na dobu 
určitou dvou let, a to do 31.03.2020.  

III. Ukládá odboru uzavřít dodatek k nájemní smlouvě s JH dle bodu II.  

T: 31.03.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/25/3/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí doručenou žádost KM o prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 3, 
Masarykova 515, Sezemice 

II. Schvaluje prodloužit smlouvu o nájmu bytu č. 3, Masarykova 515, Sezemice, uzavřenou 
mezi městem Sezemice a KM, doba trvání nájmu bude stanovena na dobu určitou dvou 
let, a to do 31.01.2020  

III. Ukládá odboru uzavřít dodatek k nájemní smlouvě s paní KM.  
T: ihned 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/26/3/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí návrh změn v ceníku služeb města. 
II. Ukládá ceník služeb města dopracovat a předložit ke schválení. 
I. Z: místostarosta města 
T: 31.03.2018 

Usnesení č. R/27/3/2018 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání. 
Smluvní strany město Sezemice a MAS Region Kunětické hory se dohodly na změnách 
smlouvy o nájmu prostor ze dne 23.12.2016 . Předmětem smlouvy o nájmu bude kancelář 
v 1. NP, číslo dveří 110, ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.  
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Usnesení č. R/28/3/2018 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí otevřený dopis – výzvu zastupitelům obcí a měst ČR k doplacení odměn 
členů okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu, který předložil Patrik Koranda, 
POSTE RESTANTE, pošta Tábor. 

 

 

 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


