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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 28.02.2018 
Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  
Číslo jednací: SEZ-1420/2018/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/29/4/2018 

Rada města projednala průběžnou kontrolní zprávu o plnění usnesení rady města a 
tuto 

I. Schvaluje 

a dále: 
Ponechává v evidenci: Vyřazuje z evidence: 

R/180/16/2011,R/115/15/2012, R/121/19/2015, 
R/34/5/2016, R/5/1/2017, R/24/4/2017, 
R/32/5/2017, R/50/7/2017, R/74/10/2017, 
R/83/11/2017, R/89/12/2017, R/113/15/2017, 
R/115/15/2017, R/139/18/2017 R/140/18/2017, 
R/149/19/2017, R/150/19/2017,R/151/19/2017, 
R/163/21/2017,R/185/22/2017, R/10/2/2018, 
R/12/2/2018, R/19/3/2018, R/20/3/2018, 
R/21/3/2018, R/24/3/2018,  

R/137/15/2013, R/6/1/2017, R/28/4/2017, 
R/45/7/2017, R/65/9/2017, R/76/10/2017, 
R/99/13/2017, R/110/15/2017, R/114/15/2017, 
R/126/17/2017, R/138/18/2017, R/143/19/2017, 
R/146/19/2017, R/147/19/2017, R/148/19/2017, 
R/153/19/2017, R/154/19/2017, R/160/20/2017, 
R/161/20/2017, R/163/20/2017, R/165/21/2017, 
R/166/21/2017, R/169/21/2017, R/170/21/2017, 
R/174/21/2017, R/175/21/2017, R/179/22/2017, 
R/180/22/2017, R/181/22/2017, R/182/22/2017, 
R/183/22/2017, R/184/22/2017, R/186/22/2017, 
R/2/1/2018, R/5/1/2018, R/9/2/2018, R/11/2/2018, 
R/13/2/2018, R/14/2/2018, R/22/3/2018, R/23/3/2018,   
R/25/3/2018, R/26/3/2018, 

II. Schvaluje změny termínů plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy. 
III. Ruší usnesení č. R/92/12/2017. 
IV. Určuje termín plnění u usnesení č. R/74/10/2017 na den 30.04.2017. 

Usnesení č. R/30/4/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí rozpočtové změny č. 1 – č. 3 rozpočtového opatření dle závazných 
ukazatelů rozpočtu č. 1/2018. 

II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny č. 1 – č. 3 rozpočtového 
opatření dle závazných ukazatelů rozpočtu č. 1/2018. 
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Usnesení č. R/31/4/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem 
z vlastnictví Římskokatolické farnosti Sezemice, se sídlem Havlíčkova 1, 533 04 
Sezemice, IČ: 60161281, zastoupené administrátorem Th. Mgr. Tomášem Kvasničkou 
do vlastnictví města, jedná se o: 
1. bezúplatný převod pozemků p. č. 75/1 ostatní plocha - pohřebiště s cihlovou ohradní 

hřbitovní zdí, vstupní bránou s kovovými vraty, kovovou brankou, kovovými vraty s 
kovovou brankou, studnou a st. p. č. 292, jejíž součástí je budova občanské 
vybavenosti bez č. p./č. e. - nepamátková márnice, vše v katastrálním území 
Sezemice nad Loučnou, za podmínek a dalších ujednání týkajících se uzavření 
věcných břemen, osvobození od placení nájemného z hrobových míst u kněžských 
hrobů a zřízení zákazu zcizení, dle návrhu darovací smlouvy, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení 

2. převod pozemků: 
st. p. č. 569, zastavěná plocha a nádvoří,  
st. p. č. 570, zastavěná plocha a nádvoří, 
p. č. 47/3, zahrada, 
p. č. 48/4, ostatní plocha, 
p. č. 48/5, ostatní plocha, 
p. č. 50/1, trvalý travní porost,  
p. č. 50/2, zahrada, 
p. č. 50/4, zahrada, 
p. č. 51/3, ostatní plocha, 
p. č. 1142/7, ostatní plocha, 
p. č. 1881/4, ostatní plocha, 
p. č. 1881/5, ostatní plocha, 
p. č. 1881/6, ostatní plocha, 
p. č. 2123, dle geometrického plánu o výměře 475 m2, ostatní plocha, 

vše v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, budovy stojící na výše specifikovaných 
stavebních parcelách nejsou součástí předmětu převodu, za kupní cenu 1.973.580 Kč.  

II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – pozemků uvedených 
v bodě I. tohoto usnesení zastupitelstvu města. 

T: 07.03.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/32/4/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí výsledek výběrového řízení dle zadání zakázky malého rozsahu na 
akci „Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého“. 

II. Rozhoduje v souladu se směrnicí č. 3/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu zrušit výběrové řízení na akci „Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého“ 
bez udání důvodu. 

III. Ukládá Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o zrušení výběrového řízení bez 
udání důvodu. 

T: neprodleně 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/33/4/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí zápis z mimořádného jednání sociální komise o přidělení bytu v DPS 
ze dne 23.02.2018 

II. Rozhoduje přidělit byt č. 134 v DPS, Havlíčkova 700, Sezemice paní Marii Česákové, 
bytem Vlčí Habřina 54, Lázně Bohdaneč,  na dobu neurčitou s účinnosti od 01.03.2018, 
za nájemné ve výší 30 Kč/m2 

III. Ukládá odboru zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní smlouvy dle 
bodu II. tohoto usnesení 

T: 28.02.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/34/4/2018 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje ceník služeb města, který je přílohou k usnesení. 

Usnesení č. R/35/4/2018 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace č. 
OPZ/4.1/058/0007334“ na realizaci projektu „Akční plánování a vzdělávání v Sezemicích“, 
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007334, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná 
správa. Celkové způsobilé náklady jsou 2.650.125 Kč, z toho z vlastní zdroje 132.506,25 a 
dotace 2.517.618,75 Kč. 

 

 

 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


