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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 25.01.2017 
Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  
Číslo jednací: č. j. SEZ-0380/2017/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/9/2/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí doručenou žádost paní RM o výměnu bytu č. 103, Havlíčkova 700, 
Sezemice. 

II. Souhlasí s výměnou bytu č. 103 Havlíčkova 700, Sezemice za byt č. 12 Tyršovo 
náměstí 721, Sezemice pro nájemkyni paní RM za těchto podmínek: nájem bytu č. 103 
bude ukončen dohodou ke dni 31.01.2017, nájemní smlouva na byt č. 12 bude uzavřena 
na dobu neurčitou, nájemné se stanovuje ve výši 25 Kč za m2. 

III. Schvaluje přidělit byt č. 103, v DPS, Havlíčkova 700, Sezemice panu VB na dobu 
neurčitou, za nájemné ve výší 25 Kč za m2 a s účinností od 01.02.2017.  

IV. Ukládá odboru zabezpečit veškeré náležitosti spojené s výměnou bytu a s uzavřením 
nájemních smluv dle bodu II. a III. tohoto usnesení. 

T: 28.02.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/10/2/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí doručené žádosti o koupi bytových jednotek: 
1. Žádost o koupi bytové jednotky č. 739/26 OR ze dne 07.12.2016. 

2. Žádost o koupi bytové jednotky č. 739/26 ŠM ze dne 15.12.2016. 

3. Žádost o koupi bytové jednotky č. 735/26 ŠM ze dne 15.12.2016. 
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II. Doporučuje zastupitelstvu města prodat:  

1. Prodat bytovou jednotku č. 739/26 a dále spoluvlastnický podíl o velikosti: 314/10000 
na společných částech budovy a spoluvlastnický podíl o velikosti 314/10000 na 
pozemcích st. p. č. 953, 954, 955 a 957 OR, za minimální kupní cenu 14.000 Kč za 1 
m2 upravené plochy bytu (74,17 m2) dle znaleckého posudku, tj. zaokrouhleno na 
1.038.000 Kč. Jedná se o byt 2 + 1, umístěný v 5. nadzemním podlaží bez výtahu, 
Nerudova 739, Sezemice. K bytu patří terasa o výměře 5,94 m2.  

2. Prodat bytovou jednotku 735/26 a dále spoluvlastnický podíl o velikosti: 300/10000 na 
společných částech budovy a spoluvlastnický podíl o velikosti 300/10000 na 
pozemcích st. p. č. 950/1, 950/2, 950/3 a 950/4 ŠM, za minimální kupní cenu 14.000 
Kč za 1 m2 upravené plochy bytu (71,25 m2) dle znaleckého posudku, zaokrouhleno na 
998.000 Kč. Jedná se o byt 3 + 1, umístěný v 5. nadzemním podlaží bez výtahu, 
Smetanova 735, Sezemice.  

Rada města požaduje v případě schválení prodeje bytových jednotek, uvést do kupních 
smluv ustanovení o přednostním právu městu na zpětné odkoupení městu za stejnou 
kupní cenu, a to po dobu minimálně 5 let. 

III. Ukládá předložit zprávu ve věci prodeje bytových jednotek 735/26 a 739/26 
zastupitelstvu města 

T: 14.03.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/11/2/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost spolku Základní organizace Český zahrádkářský svaz 
Sezemice o prominutí poplatku za pronájem sálu města Sezemice za účelem pořádání 
„Zahrádkářského plesu“, který se bude konat dne 28. 01. 2017. 

II. Souhlasí s prominutím poplatku za pronájem sálu města Sezemice 
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 

Usnesení č. R/12/2/2017 

Rada města Sezemice v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Schvaluje Martinu Staňkovi, starostovi města, poskytnutí náhrady měsíční odměny za 
nevyčerpanou část dovolené za kalendářní rok 2016, a to v odměně za měsíc leden 2017. 

Usnesení č. R/13/2/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Rozhodla zadat zakázku „Zpracování koncepční architektonické stude veřejných ploch 
města Sezemice“ v souladu s článkem V. a směrnice č. 1/2013, o způsobu zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu v městě Sezemice, firmě VN KONZULT, s. r.o., IČ 
27493229, Za Sokolovnou 755, Lázně Bohdaneč. Jedná se o veřejnou zakázku malého 
rozsahu, spočívající ve vypracování specializované studie a projektu. Důvodem, řadícím 
se mezi hodné zvláštního zřetele, je jedinečnost plnění, spočívající v mimořádné 
odbornosti a specializace dodavatele. 
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II. Schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Sezemice a firmou VN KONZULT, s. r. o., 
zastoupenou Kateřinou Korejtkovou, IČ 27493229, Za Sokolovnou 755, Lázně 
Bohdaneč, cena díla 398.000 Kč bez DPH, předmět díla je zpracování koncepční 
architektonické studie veřejných ploch města Sezemice. 

Usnesení č. R/14/2/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Souhlasí, aby se město Sezemice zapojilo do projektu „Nejste na to sami“, který 
realizuje společnost s tím, že poskytne sál města za účelem konání přednášek na téma 
zaměřené na podporu rodin, pečujících o nemohoucí a postižené rodinné příslušníky 
v domácím prostředí.  

II. Bere na vědomí, že koordinátorkou projektu za město Sezemice bude paní Marie 
Schillerová.      

 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


