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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 30.01.2019 
Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice  
Číslo jednací: SEZ-0586/2019/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/15/3/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem 
části pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská o výměře 42 m2 nově označené jako p. č. 
458/80 (sousedící s pozemkem p. č. 458/49 v k. ú. Veská) z vlastnictví města za kupní 
cenu 300 Kč za m2. 

II. Ukládá:  
1. Zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 458/11 o výměře 42 m2, nově 

označenou jako p. č. 458/80, dle geometrického plánu č. 341-98/2017 z vlastnictví 
města za kupní cenu 300 Kč za m2, nacházející se v katastrálním území Veská 
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – části pozemku p. č. 458/11 
v k. ú. Veská zastupitelstvu města. 

T: 05.03.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/16/3/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem 
části pozemku p. č. 910/81 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 448 m2 z 
vlastnictví města (přesná výměra by byla určena na základě geometrického plánu, po 
schválení prodeje zastupitelstvem města). 

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

Loučnou o výměře cca 448 m2. 
2. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – části pozemku p. č. 910/81 

v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města. 
T: 05.03.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

  



č. j. SEZ-0360/2019/TAJ/Rá 

 

Výpis z usnesení rady města ze dne 30.01.2019 Stránka 2 z 2 
 

Usnesení č. R/17/3/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost xxx o řešení situace s parkováním v Nerudově ulici. 
II. Nesouhlasí se zřízením vyhrazených parkovacích míst na místní komunikaci v ulici 

Nerudova dle žádosti xxx.  
III. Ukládá informovat žadatele o řešení situace s parkováním ve smyslu důvodové zprávy. 

T: 06.02.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/18/3/2019 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí oznámení o přerušení činnosti školní družiny při Základní škole Sezemice 
ve dnech 04.02.2019 – 08.02.2019. 

 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ladislav Kubizňák 
místostarosta města 


