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Rada města Sezemice 

 

 

 

Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 16.08.2017 
Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  
Číslo jednací: SEZ-4716/2017/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/103/14/2017 

Rada města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednala 
předloženou zprávu a: 

I. Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30.06.2017. 
II. Ukládá vedoucí FO předložit vyúčtování hospodaření města k 30.06.2017 zastupitelstvu 

města. 
Z: vedoucí FO 
T: 12.09.2017 

Usnesení č. R/104/14/2017 

Rada města projednala předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů: 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny č. 1 – 12, uvedené 
v rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů č. 3/2017. 

II. Ukládá předložit rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 3/2017 ke schválení 
zastupitelstvu města 

Z: vedoucí FO 
T: 12.09.2017 

Usnesení č. R/105/14/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Nedoporučuje převod vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemku p. č. 456/1 
v k. ú. Veská z vlastnictví města. Důvodem nedoporučení je skutečnost, že v současné 
době není dokončená územní studie pro tuto lokalitu.  

II. Ukládá předložit zastupitelstvu města zprávu, týkající se převodu vlastnického práva - 
pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Veská.  

Termín: 12.09.2017 
Zodpovídá: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/106/14/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci narovnání majetkoprávních vztahů, užívání 
pozemků v majetku města, Základní organizací Českého zahrádkářského svazu, 
Sezemice.  

II. Souhlasí s výpůjčkou pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou o celkové výměře 13.503 
m2 na dobu určitou do 31.12.2026: 

p. č.  m2 druh pozemku 
st. 836 22 zastavěná plocha a nádvoří 
st. 1023 16 zastavěná plocha a nádvoří 
st. 1024 28 zastavěná plocha a nádvoří 
st. 837 16 zastavěná plocha a nádvoří 
st. 1047 13 zastavěná plocha a nádvoří 
st. 750 17 zastavěná plocha a nádvoří 
st. 833 23 zastavěná plocha a nádvoří 
st. 844 23 zastavěná plocha a nádvoří 
st. 834 19 zastavěná plocha a nádvoří 
st. 1131 15 zastavěná plocha a nádvoří 
st. 845 17 zastavěná plocha a nádvoří 
st. 835 15 zastavěná plocha a nádvoří 
554/34 1328 orná půda 
554/28 733 orná půda 
554/32 58 orná půda 
554/1 126 orná půda 
554/40 22 orná půda 
554/6 277 orná půda 
510/10 631 zahrada 
510/6 1549 zahrada 
510/5 167 zahrada 
510/4 1160 zahrada 
510/2 1089 zahrada 
596/35 3207 zahrada 
596/7 391 zahrada 
596/34 2541 zahrada 

III. Ukládá:  
1. Zveřejnit záměr města dát do výpůjčky pozemky viz bod II. tohoto usnesení, na dobu 

určitou do 31.12.2026.  
2. Předložit zprávu, týkající se výpůjčky pozemků dle bod II, po zveřejnění záměru radě 

města. 
T: 30.09.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/107/14/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým 
věcem do majetku města: 
1. části pozemku p. č. 232/10 v k. ú. Lukovna o výměře 25 m2 z vlastnictví MM za kupní 

cenu 200 Kč za m2, 
2. části p. č. 232/23 v k. ú. Lukovna o výměře cca 1 m2 z vlastnictví JM za kupní cenu 

200 Kč za m2, 
3. části p. č. 232/7 v k. ú. Lukovna o výměře cca 12 m2 z vlastnictví JM za kupní cenu 

200 Kč za m2, 
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4. části p. č. 481/1, p. č. 530/7 a p. č. 575 vše v k. ú. Lukovna (výměry dle GP) 
z vlastnictví Pardubického kraje, bezúplatně. 

Náklady spojené s převody výše uvedených pozemků uhradí město. 
II. Ukládá předložit zprávu, týkající se převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, 

uvedeným v bodě I. tohoto usnesení, zastupitelstvu města. 
T: 12.09.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/108/14/2017 

Rada města Sezemice v souladu s § 2208 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení nájemkyně bytu č. 5 v č. p. 526, 
Smetanova ul., Sezemice: 

I. Schvaluje slevu z měsíčního nájemného za byt č. 5 v č. p. 526, Smetanova ul., 
Sezemice, ve výši 150 Kč s účinností od 01.08.2017 do doby vyřešení problému ve 
sklepních prostorách. Do nájemného se nezapočte výměra plochy sklepu, z celkové 
započitatelné podlahové plochy bude odečtena výměra plochy sklepa.  

II. Ukládá odboru zabezpečit veškeré náležitosti, spojené s uplatněním slevy dle bodu I. 
tohoto usnesení. 

T: ihned 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/109/14/2017 

Rada města Sezemice:  

I. Bere na vědomí doručený dopis VS ve věci odmítnutí bytu č. 102 v DPS, Havlíčkova 
ulice, Sezemice. 

II. Ukládá předložit radě města zprávu ve věci přidělení bytu č. 102 v DPS, Havlíčkova 
ulice, Sezemice. 

T: 30.09.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 
 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


