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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 04.06.2019 
Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice  
Číslo jednací: SEZ-3560/2019/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/85/12/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí přijatou žádost České abilympijské asociace o dotaci v roce 2019.  

II. Schvaluje poskytnout neziskové organizaci České abilympijské asociaci z rozpočtu roku 
2019 dotaci ve výši 5.000 Kč na akci AbiFest 2019. 

III. Ukládá uzavřít se Českou abilympijskou asociací dle bodu II. tohoto usnesení 
veřejnoprávní smlouvu. 
T: 07.06.2019 
Z: vedoucí FO 

Usnesení č. R/86/12/2019 

Rada města Sezemice:  
Schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého investičního majetku z majetku Mateřské školy 
Pohádka, Sezemice, dle žádosti. 

Usnesení č. R/87/12/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost Bonté Class, s.r.o., IČ 275 50 192, se sídlem Mezi Mosty č. p. 
711, Sezemice 533 04 o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v č. p. 790, 
Husovo náměstí v Sezemicích o dalších pět let s účinností od 31.05.2019 do 31.05.2024. 

II. Souhlasí s pronájmem nebytových prostor v č. p. 790, Husovo náměstí v Sezemicích, 
které slouží k provozování hostinské činnosti společnosti Bonté Class IČ 275 50 192, se 
sídlem Mezi Mosty č. p. 711, Sezemice 533 04 za těchto podmínek: 
1. Nájem se sjednává na dobu neurčitou s výpovědními lhůtami pro případ porušení 

smlouvy 3 měsíce a pro případ standardního nájmu 6 měsíců bez udání důvodů.  
2. Cena nájmu se stanovuje v minimální výši 365.000 Kč za rok s valorizací vždy k 01.07. 

příslušného kalendářního roku v poměru míry inflace. 
3. Služby (vodné stočné) budou hrazeny čtvrtletně dle skutečnosti. 
4. Stanovuje se paušální částka ve výši 2.000 Kč za měsíc za osvětlení venkovního 

reklamního poutače a za osvětlení zásobovacích prostor pro restaurace, částka bude 
hrazena ve čtvrtletních platbách. 

  



č. j. SEZ-3560/2019/TAJ/Rá 

 

Výpis z usnesení rady města ze dne 04.06.2019 Stránka 2 z 2 
 

III. Ukládá:  

1. Odboru správy majetku a životního prostředí zveřejnit záměr města pronajmout 
nebytové prostory v č. p. 790, Husovo náměstí v Sezemicích za účelem provozování 
hostinské činnosti s podmínkami obsaženými v bodě II. tohoto usnesení. 

Z: vedoucí OSMŽP 
T: 10.06.2019 

2. Odboru správy majetku a životního prostředí předložit radě města ke schválení nájemní 
smlouvu s podmínkami dle bodu II. tohoto usnesení. 

Z: vedoucí OSMŽP 
T: 30.06.2019 

Usnesení č. R/88/12/2019 

Rada města Sezemice na základě žádosti Základní školy Sezemice, okres Pardubice:  

Schvaluje čerpání finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace ve výši 
200.000 Kč na kompletní výměnu svítidel a rozvodů ve velké tělocvičně školy.  

Usnesení č. R/89/12/2019 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí „Velkou papírovou výzvu #VolbyEkoLOGICKY“, kterou zaslal petiční výbor 
#férOVK. 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ladislav Kubizňák 
místostarosta města 


