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Výpis usnesení zastupitelstva města  

ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice 

Den konání jednání:  11.04.2019 

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

Číslo jednací: SEZ-2354/2019/TAJ/Rá  

Usnesení č. Z/17/2/2019 

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

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 3 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných 
ukazatelů č. 2/2019. 

Usnesení č. Z/18/2/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice:  

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci vkladů infrastrukturního majetku měst a obcí 
do společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. v roce 2019. 

II. Schvaluje vklad infrastrukturního majetku města v rámci akce „Vklady infrastrukturního 
majetku měst a obcí do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. v roce 
2019“ s možností zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady na základě posudků 
zpracovaných společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. v rozsahu: 
1. Technická vybavenost pro 18 RD – kanalizace – ul. Dlouhá – vodovodní řad „1“, 

vodovodní řad „1–1“, stoka A DN 400 stoka A DN 300, SO 02 kanalizace, SO 03 
vodovod, revizní šachty, 

2. Obytný soubor 26 RD Sezemice ul. Kladinská – vodovodní řad, kanalizace – stoka „J“, 
kanalizace – stoka „B1“, revizní šachty. 

Usnesení č. Z/19/2/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice mění usnesení č. Z/9/1/2019 ze dne 05.03.2019 bod III. a 
IV. takto: 

III. Schvaluje úplatný převod veřejného osvětlení v lokalitě „Obytný soubor Počaply nad 
Loučnou“ z majetku xx do majetku města Sezemice za podmínky doložení výchozí a 
platné revizní zprávy na veřejné osvětlení, kolaudačního souhlasu a skutečného zaměření 
za kupní cenu 1.000 Kč. 

IV. Ukládá uzavřít smluvní vztah na převod dle bodu III. tohoto usnesení. 
T: 31.05.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Ověřovatel:  Ing. Vlastimil Plecháček datum/podpis: 

Ověřovatelka: Marie Schillerová datum/podpis: 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ladislav Kubizňák 
místostarosta města 

 


