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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 20.11.2019 
Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice  
Číslo jednací: SEZ-7285/2019/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/177/24/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci „Petice o sjednání nápravy při řešení 
splaškové kanalizace v ulici Na Pile v Sezemicích“. 

II. Souhlasí s vybudováním splaškové kanalizace v ulici Na Pile v Sezemicích s tím, že bude 
v roce 2020 realizována pouze v případě získání dotace. V případě, že město neobdrží 
dotaci, bude tato investice doporučena ke schválení do rozpočtu pro rok 2021. 

II. Ukládá informovat žadatele ve smyslu bodu II. tohoto usnesení. 

Usnesení č. R/178/24/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost společnosti TERASY HB s. r. o. o bezúplatný převod veřejného 
osvětlení v lokalitě Z8-západ a sever v k. ú. Sezemice nad Loučnou do vlastnictví města. 

II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod veřejného osvětlení 
v lokalitě Z8-západ a v lokalitě Z8-sever v k. ú. Sezemice nad Loučnou do vlastnictví 
města za podmínek: doložení výchozí a platné revizní zprávy na veřejné osvětlení, vydání 
kolaudačního souhlasu a skutečného zaměření stavby veřejného osvětlení, včetně 
projektové dokumentace. 

III. Ukládá předložit zastupitelstvu města převod dle bodu II. tohoto usnesení.  
T: 31.01.2020 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/179/24/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze 
dne 26.04.2011 mezi městem Sezemice a společností ZEAS, a. s. Pod Kunětickou horou. 

II. Schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 26. 04. 2011 mezi městem Sezemice 
a společností ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou. Nová celková výměra pronajatých 
pozemků je 74,0627 ha. Nájemné s účinností od 01.01.2019 včetně navýšení o míru 
inflace roku 2018 se stanovuje na částku ve výši 288.785 Kč. 

III. Ukládá uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 26. 04. 2011 mezi městem 
Sezemice a společností ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou dle bodu II. tohoto usnesení. 

T: 20.12.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 



č. j. SEZ-7285/2019/TAJ/Rá 

Výpis z usnesení rady města ze dne 20.11.2019 Stránka 2 z 2 
 

Usnesení č. R/180/24/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu o poskytovateli pojišťovacích služeb.  
II. Rozhoduje uzavřít pojistnou smlouvu na majetek města Sezemice se společností Česká 

pojišťovna a.s. v hodnotě 149.860 Kč pro 1.rok a to na dobu 3 let. Společnost nabídla 
ekonomicky nejvýhodnější alternativu.  

III. Ukládá odboru správy majetku a životního prostředí zajistit veškeré náležitosti dle bodu II. 
tohoto usnesení. 

T: 31.12.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/181/24/2019 

Rada města podle § 102 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 28 zák. č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: 

Schvaluje: 
1. Závazné ukazatele na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci – Základní školu Sezemice, 

okres Pardubice dle přílohy, která je součástí usnesení. 
2. Závazné ukazatele na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci – pro Mateřskou školu 

Pohádka, Sezemice dle přílohy, která je součástí usnesení. 

Usnesení č. R/182/24/2019 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí termíny schůzí rady města. Rada města bude zasedat ve středu každý lichý 
týden od 16:00 hodin.  

 

 

 

 

 

  

Martin Staněk 
starosta města 

 Ladislav Kubizňák 
místostarosta města 


