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Rada města Sezemice 

 

 

 

Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 02.01.2019 
Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice  
Číslo jednací: SEZ-0021/2019/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/1/1/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost manželů xxx o příspěvek na opravu domu č. p. 94 na Husově 
náměstí v Sezemicích.  

II. Neschvaluje poskytnout xxx příspěvek na opravu domu č. p. 94 na Husově náměstí v 
Sezemicích. 

III. Doporučuje žadatelům využít dotační program vypsaný Pardubickým krajem z oblasti 
památkové péče a půjčky od města z Fondu obnovy domů a bytů.  

IV. Ukládá finančnímu odboru předložit zastupitelstvu města návrh změny pravidel Fondu 
obnovy domů a bytů. Změna se bude týkat poskytnutí bezúročných půjček na opravu 
objektů zapsaných na seznamu památkově chráněných objektů.  

Termín: 05.03.2019 

Usnesení č. R/2/1/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost (nabídku) společnosti TERASY HB s. r. o. o bezúplatný převod 
pozemků, komunikace a veřejného osvětlení v k. ú. Sezemice nad Loučnou do 
vlastnictví města z jejich majetku. 

II. Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků pod 
zpevněnou asfaltovou komunikací, komunikaci a veřejné osvětlení na pozemku p. č. 
290/8 v k. ú. Sezemice nad Loučnou (další pozemky by byly upřesněny po vyhotovení 
geometrického plánu) z vlastnictví společnosti TERASY HB s. r. o. do vlastnictví města 
do doby dokončení celé výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

III. Ukládá předložit zastupitelstvu města převod dle bodu II. tohoto usnesení 
T: 05.03.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/3/1/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí:  
1. Návrh pana xxx, investora a majitele inženýrských sítí, na odprodej inženýrských sítí 

v lokalitě „Obytný soubor Počaply nad Loučnou“ - veřejného osvětlení, dešťové 
kanalizace a komunikace za symbolickou cenu 1.000 Kč.  

2. Návrh na prodej pozemku p. č. 406/28 v k. ú. Počaply nad Loučnou, který je 
ve vlastnictví pana xxx, do vlastnictví města za symbolickou cenu 1.000 Kč. 
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II. Nedoporučuje zastupitelstvu města: 
1. Schválit prodej inženýrských sítí v lokalitě „Obytný soubor Počaply nad Loučnou“ - 

dešťová kanalizace a komunikace za symbolickou cenu 1.000 Kč. 
2. Schválit prodej nemovitého majetku, pozemku p. č. 406/28 v k. ú. Počaply nad 

Loučnou, z vlastnictví xxx do vlastnictví města za symbolickou cenu 1.000 Kč  
3. vše do doby dokončení celé výstavby rodinných domů v této lokalitě. 

III. Doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod veřejného osvětlení 
v lokalitě „Obytný soubor Počaply nad Loučnou“. 

IV. Ukládá předložit zastupitelstvu města převody dle bodu II. a III. tohoto usnesení 
T: 05.03.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/4/1/2019 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí dražební vyhlášku (o elektronické dražbě) nemovitých věcí, pozemku p. č. 
596/60 zahrada o výměře 7.496 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou. Elektronická dražba bude 
zahájena dne 23.01.2019 v 11:00 hodin na dražebním portálu https://www.exdrazby.cz/ a 
skončena bude nejdříve 23.01.2019 v 12:00 hodin. 

Usnesení č. R/5/1/2019 

Rada města Sezemice:  

I. Schvaluje vypovědět: 
1.  Veřejnoprávní smlouvu, uzavřenou dnem 27.06.2017 s obcí Borek, kde předmětem 

smlouvy byl výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.  
2. Veřejnoprávní smlouvu, uzavřenou dnem 27.06.2017 s obcí Bukovina nad Labem, kde 

předmětem smlouvy byl výkon přenesené působnosti na úseku projednávání 
přestupků.  

3. Veřejnoprávní smlouvu, uzavřenou dnem 27.06.2017 s obcí Čeperka, kde předmětem 
smlouvy byl výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.  

4. Veřejnoprávní smlouvu, uzavřenou dnem 27.06.2017 s obcí Dříteč, kde předmětem 
smlouvy byl výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.  

5. Veřejnoprávní smlouvu, uzavřenou dnem 27.06.2017 s obcí Hrobice, kde předmětem 
smlouvy byl výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.  

6. Veřejnoprávní smlouvu, uzavřenou dnem 31.05.2017 s obcí Kunětice, kde předmětem 
smlouvy byl výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.  

7. Veřejnoprávní smlouvu, uzavřenou dnem 31.05.2017 s obcí Němčice, kde předmětem 
smlouvy byl výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.  

8. Veřejnoprávní smlouvu, uzavřenou dnem 31.05.2017 s obcí Ráby, kde předmětem 
smlouvy byl výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.  

9. Veřejnoprávní smlouvu, uzavřenou dnem 27.06.2017 s obcí Srch, kde předmětem 
smlouvy byl výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.  

10. Veřejnoprávní smlouvu, uzavřenou dnem 27.06.2017 s obcí Staré Hradiště, kde 
předmětem smlouvy byl výkon přenesené působnosti na úseku projednávání 
přestupků.  

11. Veřejnoprávní smlouvu, uzavřenou dnem 27.06.2017 s obcí Stéblová, kde 
předmětem smlouvy byl výkon přenesené působnosti na úseku projednávání 
přestupků.  

Podle čl. VI. odst. 3 výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem 
následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé straně. 

II. Ukládá tajemnici zajistit veškeré potřebné náležitosti, spojené s vypovězením 
veřejnoprávních smluv. 
Termín 31.01.2019 
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Usnesení č. R/6/1/2019 

Rada města Sezemice: 

Ukládá odboru správy majetku a ŽP nejpozději do 31.01.2019 požádat Pardubický kraj o 
dotaci na opravu pomníku Jana Nepomuckého v Sezemicích a na opravu křížku na pozemku 
p. č. 50/5 v k. ú. Počaply nad Loučnou. 
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Usnesení č. R/7/1/2019 

Rada města Sezemice: 

Ukládá odboru správy majetku a ŽP předložit časový plán investic, které budou realizovány 
v roce 2019 v souladu s rozpočtem.   
Termín: 31.01.2019 
 

 

 

 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ladislav Kubizňák 
ověřovatel 


