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Výpis usnesení zastupitelstva města  

ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice 

Den konání jednání:  05.09.2018 

Místo jednání:  sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice. 

Číslo jednací: SEZ-5567/2018/TAJ/Rá 

Usnesení č. Z/38/3/2018 

Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto: 

I. Schvaluje a dále doporučuje: 
Ponechat v evidenci: Vyřadit z evidence: 

Z/50/5/2010, Z/32/4/2012, Z/12/2/2014, 
Z/31/2/2018. 

Z/8/1/2015, Z/12/1/2017, Z/24/2/2018, 
Z/25/2/2018, Z/28/2/2018, Z/29/2/2018, 
Z/30/2/2018, Z/35/2/2018. 

II. Schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy. 

Usnesení č. Z/39/3/2018 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

Bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného zasedání 
zastupitelstva města. 

Usnesení č. Z/40/3/2018 

Zastupitelstvo města dle § 15 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30.06.2018. 

Usnesení č. Z/41/3/2018 

Zastupitelstvo města Sezemice podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů: 

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 10 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných 
ukazatelů č. 3/2018. 
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Usnesení č. Z/42/3/2018 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I. Konstatuje, že záměr města prodat pozemek p. č. 1868/1 z vlastnictví města, 
nacházející se v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, byl řádně zveřejněn 
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů. 

II. Schvaluje prodej vlastnického práva k nemovitým věcem pozemku p. č. 1868/1 v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou o výměře 81 m2 za kupní cenu 500 Kč za 1 m2 z majetku města 
Sezemice do vlastnictví xxx. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku bude hradit 
kupující. 

III. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemku dle bodu 
II. tohoto usnesení a s uzavřením kupní smlouvy. 
T: 15.10.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. Z/43/3/2018 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

Neschvaluje směnu vlastnického práva k nemovitým věcem pozemkům ve vlastnictví města 
p. č. 815/66 – trvalý travní porost o výměře 21.189 m2, p. č. 815/70 – zahrada o výměře 
3.166 m2, p. č. 815/73 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 181 m2, p. č. 815/97 – 
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2.308 m2, p. č. 797/7 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 183 m2, p. č. 797/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 197 
m2, p. č. 797/9 – trvalý travní porost o výměře 58 m2, p. č. 815/68 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 980 m2, vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou za pozemky ve vlastnictví 
společnosti ALOHA, a. s., se sídlem Pardubice – část obce Polabiny, Odborářů 346, PSČ 
530 09, p. č. 988/1 o výměře 7.483 m2, p. č. 988/3 o výměře 2.875 m2, p. č. 2120/105 o 
výměře 69 m2, p. č. 2120/115 o výměře 1.324 m2 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou, orná 
půda. 

Usnesení č. Z/44/3/2018 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I. Konstatuje, že záměr města směnit pozemek p. č. 2120/65 orná půda a pozemek p. č. 
2120/67 orná půda nacházející se v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, které 
jsou zapsány na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Pardubice se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví města 
Sezemice do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 za 
pozemky nově označené dle geometrického plánu č. 1437-1/2018 jako p. č. 1831/27 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 239 m2, p. č. 1831/28 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 53 m2, p. č. 1831/29 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
11 m2 které jsou odděleny z pozemku p. č. 1831/1 zapsaného na listu vlastnictví 1966 u 
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice se všemi 
součástmi a příslušenstvím z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit 
s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 
140 00 Praha 4 do vlastnictví města Sezemice, bez doplatku rozdílu cen směňovaných 
pozemků, byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 
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II. Schvaluje směnu vlastnického práva k nemovitým věcem pozemkům ve vlastnictví 
města pozemky p. č. 2120/67 o výměře 239 m2 a p. č. 2120/65 o výměře 21 m2 oba 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou za pozemky ve vlastnictví České republiky, s příslušností 
hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
Nusle, 140 00 Praha 4 by byly pozemky nově označené dle geometrického plánu č. 
1437-1/2018 jako p. č. 1831/27 o výměře 239 m2, p. č. 1831/28 o výměře 53 m2, p. č. 
1831/29 o výměře 11 m2 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou. 

III. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemku dle bodu 
II. tohoto usnesení a s uzavřením směnné smlouvy. 
T: 15.10.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. Z/45/3/2018 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

Neschvaluje převod vlastnického práva k nemovitým věcem pozemkům p. č. 480/3 a p. č. 
480/4 v k. ú. Lukovna z vlastnictví města.  

Usnesení č. Z/46/3/2018 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I. Schvaluje uzavření kupních smluv o převodu vlastnictví jednotek v budově č. p. 734, č.p. 
735, č. p. 736 a č. p. 737 na st. p. č. 950/1, st. 950/2, st. 950/3, st. 950/4 (objekt III.) 
v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, zapsaném na příslušném 
LV u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, včetně 
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku dle Prohlášení 
vlastníka, v budově č. p. 738, č.p. 739, č. p. 740, č. p. 741 na st. p. č. st. 953, st. 954, st. 
955, st. 957 (objekt IV.) v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, 
zapsanou na příslušném LV u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Pardubice, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a 
pozemku dle Prohlášení vlastníka, a to: 

− jednotku číslo 734/10, kupující xxx, za kupní cenu 840.777 Kč se započtením 
přijatých záloh činí doplatek k 30.09.2018 ve výši 46.407 Kč, splatný v hotovosti před 
vkladem vlastnického práva,  

− jednotku číslo 735/17, kupující xxx, za kupní cenu 618.460 Kč se započtením 
přijatých záloh činí doplatek k 30.09.2018 ve výši 19.533 Kč, splatný v hotovosti před 
vkladem vlastnického práva,  

− jednotku číslo 736/36, kupující xxx, za kupní cenu 610.850 Kč se započtením 
přijatých záloh činí doplatek k 30.09.2018 ve výši 32.140 Kč, splatný v hotovosti před 
vkladem vlastnického práva,  

− jednotku číslo 740/43, kupující xxx, za kupní cenu 623.100 Kč (bez doplatku – kupní 
cena bytu byla již celá uhrazena), 

− jednotku číslo 741/53, kupující xxx, za kupní cenu 549.564 Kč se započtením 
přijatých záloh činí doplatek k 30.09.2018 ve výši 23.383 Kč, splatný v hotovosti před 
vkladem vlastnického práva.  

II. Ukládá starostovi po podpisu kupních smluv a úhradě doplatků kupních cen podat za 
město jako prodávajícího návrh na vklad vlastnického práva k uvedeným jednotkám dle 
bodu I. tohoto usnesení. 
T: 31.12.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. Z/47/3/2018 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I. Vydává na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, 
kterou se ruší obecně závazná vyhláška města č. 1/2005, Požární řád města. 

II. Schvaluje v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o požární ochraně) a v souladu s § 15 odst. 
1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, jako součást dokumentace požární ochrany města „Požární řád 
města Sezemice“ a pověřuje starostu schvalováním změn požárního řádu. 

III. Pověřuje starostu města zpracováním a vydáváním veškeré stanovené dokumentace 
požární ochrany v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Součástí 
požární dokumentace bude i požární řád města a stanovení podmínek k zabezpečení 
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.  

Usnesení č. Z/48/3/2018 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

Bere na vědomí schválení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Hradubická labská 
za rok 2017. Závěrečný účet byl jednomyslně schválen valnou hromadou svazku dne 
21.06.2018, č. usnesení 2/1/2018. 

 

 

 

 

Ověřovatel:  Vlastimil Holub datum/podpis: 

Ověřovatelka: Luboš Krejčík datum/podpis: 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ing. Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


