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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 28.03.2018 
Místo jednání: Městský úřad Sezemice  
Číslo jednací: SEZ-2272/2018/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/39/6/2018 

Rada města Sezemice:  

Pověřuje starostu vydáváním souhlasu o nevyužitelnosti pozemku na území města 
Sezemice. Tento souhlas bude předkládán finančnímu úřadu, na základě kterého bude 
pozemek osvobozen od daně z nemovitých věcí. 

Usnesení č. R/40/6/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Konstatuje, že záměr města propachtovat část pozemku p. č. 574/2 o výměře 900 m2 

v k. ú. Velké Koloděje byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

II. Schvaluje uzavřít smlouvu o pachtu pozemku, kde předmětem smlouvy bude pacht části 
pozemku p. č. 574/2 o výměře 900 m2 v k. ú. Velké Koloděje, který je zapsán na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice EH na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 900 Kč za rok, které 
bude každoročně navyšováno o míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem, a 
to nejdříve od 01.01.2020, k využití jako pastva pro ovce a lamy. Smlouva o pachtu 
pozemku bude uzavřena s účinností od 01.04.2018, pachtovné pro rok 2018 bude činit 
675 Kč. 

III. Ukládá uzavřít smlouvu o pachtu pozemku dle bodu II. tohoto usnesení. 
T: 29.03.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/41/6/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej vlastnického práva k nemovitým věcem 
části pozemku p. č. 910/81 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 580 m2 z 
vlastnictví města. Přesné výměry a nové označení pozemků budou upřesněny na 
základě geometrického plánu, který bude vyhotoven na náklady žadatele. 

II. Ukládá:  
1. Zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 910/81 v k. ú. Sezemice nad 

Loučnou dle bodu I. tohoto usnesení.  
2. Předložit zprávu týkající se směny pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou 

zastupitelstvu města. 
T: 06.06.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/42/6/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým 
věcem části pozemku p. č. 273/8 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 25 m2 z 
vlastnictví města.  

II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – části pozemku p. č. 
273/8 v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města. 

T: 06.06.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/43/6/2018 

Návrh usnesení: 

Rada města Sezemice: 

I. Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým 
věcem pozemku p. č. 430/1 v k. ú. Veská o výměře 739 m2 z vlastnictví města.  

II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – pozemku p. č. 430/1 v 
k. ú. Veská zastupitelstvu města. 

T: 06.06.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/44/6/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu k akci „Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého“ v 
Počaplech. 

II. Schvaluje v souladu se směrnicí č. 3/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu zadat akci „Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého“ v Počaplech bez 
výběrového řízení přímo společnosti Nakámen, s.r.o., Oucmanice 18, 562 01 Ústí nad 
Orlicí, IČ: 04667131. 

III. Schvaluje smlouvu o dílo na akci „Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého“ v Počaplech 
se společností Nakámen, s.r.o., Oucmanice 18, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 04667131. 

IV. Ukládá zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci „Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého“ 
v Počaplech se společností Nakámen, s.r.o., Oucmanice 18, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 
04667131 

T: 03.04.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/45/6/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost ředitelky mateřské školy v Sezemicích o využití nebytových 
prostor v č. p. 693, Mezi Mosty pro mateřskou školu. 

II. Souhlasí poskytnout nebytové prostory v č. p. 693, Mezi Mosty v Sezemicích, do 
výpůjčky za účelem rozšíření prostor mateřské školy. 

III. Ukládá odboru správy majetku a životního prostředí zveřejnit záměr města poskytnout 
nebytové prostory v č. p. 693, Mezi Mosty v Sezemicích, místnost o velikosti 8,10 m2, do 
výpůjčky za účelem rozšíření prostor mateřské školy. 

Z: vedoucí OSMŽP 
T: 30.04.2018 
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Usnesení č. R/46/6/2018 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje čerpání finančních prostředků v celkové výši 600.000 Kč z fondu reprodukce 
Mateřské školy Pohádka, Sezemice, na rekonstrukci nebytových prostor v budově školky na 
adrese Jiráskova 596, Sezemice, a na pořízení nového nábytku do těchto prostor. 

Usnesení č. R/47/6/2018 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí dopis ředitelky Mateřské školy Pohádka, Sezemice, ze dne 13.03.2018, č. j. 
MšS 77/18, ve věci žádosti o řešení a zavedení nového systému převozu stravy na 
odloučená pracoviště mateřské školy.  

Usnesení č. R/48/6/2018 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí dopis ředitelky Mateřské školy Pohádka, Sezemice, ze dne 13.03.2018, č. j. 
MšS 76/18, ve věci oznámení výjezdu dětí na pobyt v přírodě.  

Usnesení č. R/49/6/2018 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí uzavření školní družiny při Základní škole Sezemice o velikonočních 
prázdninách dne 29.03.2018.  

 

 

 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


