
Město Sezemice 

Rada města Sezemice 

 

 

 

Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 22.02.2017 
Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  
Číslo jednací: č. j. SEZ-0933/2017/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/20/4/2017 

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

Schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 uvedenou v rozpočtovém opatření dle rozpisu rozpočtu 
1/2017. 

Usnesení č. R/21/4/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem 
– pozemkům p. č. 1751/5, 1751/9, 1751/10 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví 
města. 

II. Ukládá:  
1. Zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1751/5, p. č. 1751/9, p. č. 1751/10 v k. ú. 

Sezemice nad Loučnou za minimální kupní cenu 100 Kč/m2. 
2. Předložit zprávu, týkající se převodu vlastnického práva – pozemků 1751/5, p. č. 

1751/9, p. č. 1751/10 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, zastupitelstvu města. 
T: 06.06.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/22/4/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem 
– pozemku p. č. 230/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví pana Milana Kučery, 
Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice za kupní cenu 18.800 Kč do vlastnictví města, 
s tím, že náklady spojené s převodem pozemku uhradí město. 

II. Ukládá předložit zprávu, týkající se převodu vlastnického práva k nemovitým věcem – 
pozemku p. č. 230/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, zastupitelstvu města. 

T: 14.03.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/23/4/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, umožňující využití části pozemku p. 
č. 1386 v k. ú. Sezemice nad Loučnou na uložení plynárenského zařízení „ROZ, 
Sezemice, Plynovodní přípojka, číslo stavby 99000866616“, spočívající v právu zřídit a 
provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na 
pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 
odstraňováním plynárenského zařízení. Rozsah omezení pozemků budoucím věcným 
břemenem je dán geometrickým plánem č. 1401-97/2016, přičemž povinným bude 
Město Sezemice a oprávněným bude společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 
940/96, Kíše, 400 01 Ústí nad Labem, kterou zastupuje společnost GridServices, s.r.o., 
se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, a to za těchto podmínek: 
1. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 1.000 Kč bez 

DPH. 
2. 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, případně investor dle smlouvy č. 
9900086616/1/2017. 

II. Rozhoduje uzavřít smlouvu č. 9900086616/1/2017 o zřízení věcného břemene - 
služebnosti, která zakládá právo zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku 
plynárenské zařízení a právo vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v 
souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 
odstraňováním plynárenského zařízení, a to přes pozemek ve vlastnictví města 
Sezemice p. č. 1386 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, s oprávněnou právnickou osobou 
společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Kíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
kterou zastupuje společnost GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 
Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu 1.000 Kč bez DPH. 

III. Ukládá uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu II. tohoto usnesení. 
T: 15.03.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/24/4/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost paní GB o prodej části pozemku p. č. 910/81 v k. ú. Sezemice 
nad Loučnou. 

II. Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým 
věcem – části pozemku p. č. 910/81 o výměře cca 110 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
z vlastnictví města do doby, než bude předloženo řešení dopravního napojení a napojení 
na technickou infrastrukturu ve vazbě na zpracovanou studii, která řeší napojení 
pozemků jiným způsobem, než napojením z ulice Pod Vinicí. Následně bude řešení 
znovu předloženo radě města a zastupitelstvu s návrhem odprodeje pozemku, případně 
souhlasu s umístěním komunikace na pozemku města. 

III. Ukládá vyzvat spoluvlastníky pozemku p. č. 910/18 v k. ú. Sezemice nad Loučnou k 
předložení řešení přístupu a napojení pozemku.  

T: 06.06.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/25/4/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí přehled výše nájemného v bytech ve vlastnictví města. 
II. Stanovuje nájemné za pronájem bytů ve výši 60 Kč za 1 m2 u nových pronájmů. 
III. Rozhoduje u nájemních smluv na pronájem bytu ve vlastnictví města zvýšit nájemné 

bytu o 20%, vyjma: 
1. bytů v domě s pečovatelskou službou;  
2. bytů v č. p. 515, u kterých je výše nájemného 60 Kč/m2 (byt č. 3 a č. 6). 

IV. Ukládá obeslat nájemce bytů ve vlastnictví města dle bodu III. s návrhem na zvýšení 
nájemného o 20%. 

T: 28.02.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/26/4/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí doručenou žádost paní Zdeňky Hornychové, bytem Jindřišská 2037, 
Pardubice, o prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 2, Masarykova 515, Sezemice 

II. Rozhoduje neprodloužit smlouvu o nájmu bytu č. 2, Masarykova 515, Sezemice, 
uzavřenou mezi městem Sezemice a ZH. 

III. Ukládá odboru zajistit potřebné náležitosti spojené s ukončením nájmu.  
T: 28.02.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/27/4/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost pana Tomáše Doktorova, zastupujícího kanoistický oddíl 
Prosport Sezemice. 

II. Souhlasí s pronájmem místnosti v č. p. 6, Lukovna, o velikosti 35,89 m2, Kanoistickému 
klubu Prosport Sezemice, z.s., za účelem vybudování posilovny pro mládež za těchto 
podmínek: 
1. Stavební úpravy provede nájemce na vlastní náklady. 
2. Nájemce je povinen informovat město Sezemice, prostřednictvím odboru správy 

majetku a ŽP, o zahájení prací. 
3. Odběrné místo ČEZ pro potřeby této místnosti bude zrušeno a stávající elektrické 

rozvody budou napojeny na odběrné místo nájemce. 
4. Nájemce bezúplatně poskytne prostory společenského sálu pro akce, pořádané 

městem Sezemice. 
III. Ukládá odboru správy majetku a životního prostředí zveřejnit záměr pronajmout místnost 

v čp. 6 Lukovna, o velikosti 35,89 m2 za podmínek, uvedených v bodě II. 
IV. Ukládá po uplynutí lhůty ke zveřejnění dle bodu III. předložit radě města návrh na 

uzavření dodatku ke smlouvě. 
Z: vedoucí OSMŽP 
T: 31.03.2017 
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Usnesení č. R/28/4/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Schvaluje poskytnutí dotace zájmovým organizacím na rozvoj mládeže a sportu pro rok 
2017 takto: 
1. Junák - český skaut, středisko A. Bartoše Sezemice, z. s., Kunětická 499, Sezemice, 

IČ 60159936 – 30.000 Kč. 
2. HASIČI SEZEMICE, z.s., Mezi Mosty 693, Sezemice, IČ 64810216, oddílu mladí 

hasiči – 45.000 Kč. 
3. Český kynologický svaz, základní kynologická organizace Sezemice, Nerudova 744, 

Sezemice, IČ 60160179 – 15.000 Kč. 
4. Agility Sezemice, Nerudova 732, Sezemice, IČ: 26664569 – 20.000 Kč.   
5. Sdružení cyklistů Pardubicka, z. s., IČ 26527103 - 10.000 Kč 

II. Schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Sezemice pro rok 2017 těmto 
organizacím: 
1. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Sezemice, IČ 75036673 - 

10.000 Kč. 
2. Rodinné centrum Vaňásek, z. s. Sezemice, IČ 04147081 - 5.000 Kč. 
3. Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Pardubice, IČ 64242463 - 5.000 Kč. 
4. Oblastní charita Pardubice, IČ 46492160  - 15.000 Kč. 
5. Příspěvková organizace Domov u fontány, Libušina 1060, Přelouč – 5.000 Kč. 
6. Sluníčko - Centrum pro rodinu, z. s., Štefánikova 1053, Pardubice – 5.000 Kč. 

III. Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace zájmovým organizacím na 
rozvoj mládeže a sportu pro rok 2017 takto: 
1. TJ Spartak Sezemice z.s., Mezi Mosty 726, Sezemice, IČ 42938937, celkem 

155.000 Kč  
a) Oddíl kopané – 70.000 Kč. 
b) Odbor sport pro všechny – 70.000 Kč. 
c) Oddíl stolního tenisu – 5.000 Kč. 
d) Cykloturistický oddíl – 10.000 Kč. 

2. Kanoistický klub Prosport Sezemice, z.s., Lukovna 6, Sezemice, IČ 60159693 
– 90.000 Kč.  

3. ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Sezemice, Ke Křížku 658, Sezemice, IČ 60157291 
– 60.000 Kč. 

IV. Ukládá:  
1. Uzavřít se zájmovými a neziskovými organizacemi veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. 

a II. tohoto usnesení. 
2. Předložit zastupitelstvu města návrh na poskytnutí dotací pro zájmové organizace dle 

bodu II. tohoto usnesení. 
3. Postupovat podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.     
T: 30.06.2017 
Z: místostarosta města 

Usnesení č. R/29/4/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost paní Markéty Tauberové, ředitelky Dětského centra Veská, o 
snížení poplatku za pronájem sálu města. Účelem pronájmu je pořádání 3. 
Reprezentačního plesu, který se koná dne 18.03.2017. 
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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. Dalším důvodem prominutí poplatku 
je skutečnost, že žadatelem je příspěvková organizace Pardubického kraje, která 
poskytuje služby pro ohrožené děti a rodiny, nepracuje s cílem zisku a získané 
prostředky využije ve prospěch umístěných dětí a klientů. V 

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

T: 15. 03. 2017 
Z: tajemnice úřadu 

Usnesení č. R/30/4/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí předloženou zprávu ve věci postupů a legislativy uzavírání manželství. 
II. Stanoví s účinností od 01.03.2017: 

1. Oddacími dny jsou každý pátek od 11:00 hodin do 14:00 hodin a každá sobota od 
09:00 hodin do 14:00 hodin.   

2. Připadá-li oddací den na státem uznávaný svátek nebo na 31.12., tento den oddacím 
dnem není. 

3. Místem konání svatebních obřadů je obřadní síň na Městském úřadu v Sezemicích. 
III. Stanoví s účinností od 01.03.2017 tyto provozní platby: 

1. Obřady, konané v obřadní místnosti na městském úřadě na Husově náměstí 790, 
Sezemice, v ostatní pracovní dny (pondělí až čtvrtek, pátek mimo stanovenou oddací 
dobu, vyjma státních svátků) – 1.000 Kč. 

2. Obřady, konané v obřadní místnosti na městském úřadě na Husově náměstí 790, 
Sezemice, v neděli či státní svátek – 3.000 Kč. 

3. Uzavření manželství na jiném vhodném místě mimo obřadní síň městského úřadu ve 
dnech, určených pro uzavírání manželství (pátky a soboty vyjma státních svátků) – 
2.000 Kč. 

4. Uzavření manželství na jiném místě mimo obřadní síň městského úřadu ve dnech 
pondělí - čtvrtek, pátek mimo stanovenou oddací dobu, neděle, či ve státní svátek – 
4.000 Kč 

5. Obřady ve dnech 01.01., 24.12., 25.12., 26.12. a 31. 12. kalendářního roku se 
nebudou konat. 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


