Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města
z řádné schůze Rady města Sezemice
Den konání jednání:
Místo jednání:
Číslo jednací:

07.08.2019
zasedací místnost, Městský úřad Sezemice
SEZ-5141/2019/TAJ/Rá

Usnesení č. R/110/16/2019
Rada města Sezemice dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
projednala předloženou zprávu a:
I. Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30.06.2019.
II. Ukládá vedoucí FO předložit vyúčtování hospodaření města k 30.06.2019 zastupitelstvu
města.
T: 03.09.2019
Usnesení č. R/111/16/2019
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci rozpočtového opatření závazných ukazatelů
rozpočtu č. 4/2019.

II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření závazných ukazatelů
rozpočtu č. 4/2019.

Usnesení č. R/112/16/2019
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí návrh Pravidel pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů.
II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy
domů a bytů.
Usnesení č. R/113/16/2019
Rada města Sezemice:
Ukládá připravit obecně závaznou vyhlášku, kterou se zakazuje konzumace alkoholických
nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených
veřejných prostranstvích.
Z: tajemnice městského úřadu
T: 30.09.2019

č. j. SEZ-5141/2019/TAJ/Rá

Usnesení č. R/114/16/2019
Rada města Sezemice:
Schvaluje ceny odchytů a umístění psů odchycených Městskou policii Sezemice:
Odchyt psa:
Odchyt s použitím imobilizační látky – 500 Kč
Odchyt bez použití imobilizační látky – 250 Kč
Umístění psa v odchytových kotcích Městské policie Sezemice:
Umístění psa do 24 hodin od odchytu – 250 Kč
Umístění psa každý další den – 50 Kč/1 den
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Usnesení č. R/115/16/2019
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí doručené projevy zájmu o zakoupení nemovitostí:
1. Zájem o část pozemku p. č. 910/81 o výměře cca 448 m2:
a)
ze dne 08.07.2019 paní Ing. arch. Petra Nacu – nabízí kupní cenu 600 Kč za m2
a souhlasí se smluvními podmínkami uvedenými v záměru města
b)
ze dne 11.07.2019 manželé Radka Nováková a Marek Novák – nabízí kupní cenu
500 Kč za m2 a souhlasí se smluvními podmínkami uvedenými v záměru města
jen zčásti
c)
ze dne 11.07.2019 pan Ondřej Schejbal – nabízí kupní cenu 500 Kč za m2 a
souhlasí se smluvními podmínkami uvedenými v záměru města
2. Zájem o část pozemku p. č. 910/81 o výměře cca 114 m2:
a)
ze dne 10.07.2019 paní Gabriela Brutarová a slečna Klára Málková, do
spoluvlastnictví každá podílem 1/2 - nabízí kupní cenu 200 Kč za m2 a souhlasí
se smluvními podmínkami uvedenými v záměru města,
b)
ze dne 11.07.2019 paní Radka Nováková – nabízí kupní cenu 200 Kč za m2 a
souhlasí se smluvními podmínkami uvedenými v záměru města,
c)
ze dne 11.07.2019 pan Ondřej Schejbal – nabízí kupní cenu 200 Kč za m2 a
souhlasí se smluvními podmínkami uvedenými v záměru města.
II. 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 bude určena na základě geometrického plánu, po
schválení prodeje zastupitelstvem města).
III. Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým
věcem části pozemku p. č. 910/81 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 114 m2 z
vlastnictví města, doporučuje zveřejněný záměr zrušit a čtyřmetrový pás (přístup na
pozemek p. č. 910/18 v k. ú. Sezemice nad Loučnou) ponechat ve vlastnictví města do
doby vyřešení prodeje sousední části pozemku.
IV. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – částí pozemku p. č.
910/81 v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města.
T: 03.09.2019
Z: vedoucí OSMŽP
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Usnesení č. R/116/16/2019
Rada města Sezemice:
I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem
pozemkům p. č. 40/8, 40/9, 41/16, 41/17 a 442/5 vše v k. ú. Počaply nad Loučnou z
vlastnictví města.
II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – pozemků p. č. 40/8, 40/9,
41/16, 41/17 a 442/5 vše v k. ú. Počaply nad Loučnou zastupitelstvu města.
T: 03.09.2019
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/117/16/2019
Rada města Sezemice:
I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu vlastnického práva k nemovitým věcem
pozemku p. č. 766/2 ve vlastnictví žadatelky paní Dany Klenorové za pozemek p. č. 407
ve vlastnictví města oba v k. ú. Velké Koloděje bez doplatku.
II. Ukládá předložit zprávu týkající se směny vlastnického práva – pozemků p. č. 766/2 a p.
č. 407 oba v k. ú. Velké Koloděje zastupitelstvu města.
T: 03.09.2019
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/118/16/2019
Rada města Sezemice:
I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem
pozemkům p. č. 539, p č. 541, a p. č. 542 vše v k. ú. Dražkov nad Labem z vlastnictví
města.
II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – pozemků p. č. 539, 541,
a 542 vše v k. ú. Dražkov nad Labem zastupitelstvu města.
T: 03.09.2019
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/119/16/2019
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí žádost o prodej části pozemku p. č. 140/1 v k. ú. Veská žadatelů manželů
Jakuba Stránského, bytem Puškinovo náměstí 633/13, Praha a Barbory Stránské.
II. Ukládá:
1. Nechat vyhotovit návrh geometrického plánu na oddělení částí pozemku p. č. 140/1 v k.
ú. Veská, a to ochranného pásma vodního toku Zmínky o šíři 8 m a cca 5 částí určených
pro prodej pozemků ke stavbě RD.
2. Předložit návrh geometrického plánu radě města.
T: 21.08.2019
Z: vedoucí OSMŽP
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Usnesení č. R/120/16/2019
Rada města Sezemice na základě žádosti Základní školy Sezemice, okres Pardubice, ze
dne 17.07.2019:
Schvaluje převod částky ve výši 500.000 Kč z Rezervního fondu do Fondu investic. Finanční
prostředky budou použity rekonstrukci nádvoří základní školy v souvislosti s pokládkou
kvalitnějšího povrchu.
Usnesení č. R/121/16/2019
Rada města Sezemice na základě žádosti Základní školy Sezemice, okres Pardubice, ze
dne 11.07.2019:
Schvaluje doplněk ke Směrnici č. 29 – Kalkulace nákladů.

Martin Staněk
starosta města
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