
Město Sezemice 

Rada města Sezemice 

 

 

 

Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 28.06.2017 
Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  
Číslo jednací: SEZ-3909/2017/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/89/12/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Souhlasí:   

1. Se stavbou „Sezemice, Masarykova, 596/119 – Shejbal - knn“. Předpokládaný rozsah 
dotčení pozemku p. č. 808/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou činí 5 bm. 

2. S uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IV-12-2015972/VB/01, „Sezemice, 
Masarykova, 596/119 – Shejbal - knn“ přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. 
č. 808/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za těchto podmínek:  
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 1.000 Kč 

bez DPH; 
b) oprávněný předloží před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene 

geometrický plán; 
c) 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. 

II. Schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti „umožňující využití části pozemku p. č. 
808/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou pro zřízení umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy, přičemž povinným bude Město Sezemice a oprávněným bude 
společnost ČEZ Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, a to za podmínek 
uvedených v bodu I. tohoto usnesení. 

III. Rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, která zakládá 
právo umístění, zřízení, provozování, opravování, údržbu, úpravu, obnovu a výměnu 
součásti distribuční soustavy přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č. 808/1 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 1.000 Kč bez DPH. 

IV. Ukládá:  
1. Do doby vybudování stavby „Sezemice, Masarykova, 596/119 – Shejbal - knn“, uzavřít 

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu dle bodu I. tohoto usnesení. 

T: 31.07.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 
2. Po vybudování stavby „Sezemice, Masarykova, 596/119 – Shejbal - knn“ uzavřít 

smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení. 
T: 31.12.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/90/12/2017 

Rada města Sezemice: 

Ukládá:  
1. Zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská výměře cca 120 

m2, 100 m2, 100 m2, 80 m2 se zachování pruhu o šíři 8 m od břehové hrany vodního toku 
Zmínka, p. č. 464/2 v k. ú. Veská. 

2. Předložit zprávu, týkající se převodu vlastnického práva – částí pozemku p. č. 458/11 v k. 
ú. Veská znovu radě města. 

T: 12.09.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/91/12/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Rozhodla ze seznamu uvedených pozemků vyřadit pozemky p. č. 1831/17 a 1831/24 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou a p. č. 429/12, 429/15 v k. ú. Počaply nad Loučnou. 

II. Bere na vědomí návrh dopisu adresovaný státnímu podniku Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Správě Pardubice ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Sezemice 
nad Loučnou, Počaply nad Loučnou a Pardubice. Návrh dopisu je součástí důvodové 
zprávy.  

III. Ukládá zaslat upravený dopis ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou, Počaply nad Loučnou a Pardubice státnímu podniku Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Správě Pardubice, dle předloženého návrhu. 

T: 15.07.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/92/12/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Rozhoduje přidělit byt č. 102 v DPS, Havlíčkova 700, Sezemice, VS na dobu neurčitou 
s účinnosti od 01.08.2017, za nájemné ve výší 30 Kč/m2. 

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

T: 31.07.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/93/12/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí doručenou žádost manželů AČ a MČ o koupi bytové jednotky č. 735/26, 
Smetanova 735, Sezemice za minimální cenu 998.000 Kč. 

II. Doporučuje zastupitelstvu města 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 manželům AČ a 
MČ za minimální kupní cenu 998.000 Kč, stanovenou znaleckým posudkem, 
s podmínkou, že kupní smlouva bude obsahovat ustanovení o zřízení věcného práva 
předkupního na dobu určitou 

III. u 5 let od podpisu kupní smlouvy, za dohodnutou kupní cenu v kupní smlouvě při 
respektování § 2136 občanského zákoníku. Jedná se o byt 3 + 1 umístěný v 5. 
nadzemním podlaží bez výtahu, Smetanova 735, Sezemice.  

III. Ukládá předložit zprávu ve věci prodeje bytové jednotky č. 735/26 zastupitelstvu města 
T: 12.09.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/94/12/2017 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje plán schůzí rady města na I. pololetí 2017. 

Usnesení č. R/95/12/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí petici ze dne 20.06.2017, kterou město zaevidovalo dne 26.06.2017. 
II. Rozhodla o tomto postupu:  

1. Pro bod 1 – bude podána žádost Krajskému úřadu Pardubického kraje, příslušnému 
silničnímu správnímu úřadu, o změnu objízdné trasy.  

2. Pro bod 2 – bude jednáno s příslušným silničním úřadem o možnosti vyloučení 
nákladní dopravy ze silnice II/298. 

3. Pro bod 3 – tato část petice bude postoupena Pardubickému kraji k vyřízení. 
4. Místostarosta připraví odpověď na petici, která bude odeslána v zákonné lhůtě. 

Usnesení č. R/96/12/2017 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí návrh odměn pro zaměstnance zařazených do městského úřadu. 

Usnesení č. R/97/12/2017 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí uzavření školní družiny při Základní škole Sezemice, okr. Pardubice, 
v době letních prázdnin. 

Usnesení č. R/95/12/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí přípis Pavla Šotoly, člena Rady Pardubického kraje, ve věci změn 
v zákoně o pomoci v hmotné nouzi, které se mohou dotýkat přímo výkonu samostatné 
činnosti města. 

II. Konstatuje, že město Sezemice v současné době nemá možnost nabídnout osobě, 
která by požádala o pomoc při získání přiměřeného bydlení, přiměřené bydlení.   

 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


