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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 11.02.2020 
Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice  
Číslo jednací: SEZ-0866/2020/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/12/3/2020 

Rada města Sezemice:  

Schvaluje odpisový plán Základní školy Sezemice, okres Pardubice na rok 2020 ve výši 
1.125.534 Kč. 

Usnesení č. R/13/3/2020 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost Mysliveckého spolku Sezemice, se sídlem Polní 649, 533 04 
Sezemice, o bezúplatném užívání pozemků p. č. 139/1 o výměře 4.049 m2 a p. č. 133/30 
o výměře 1.012 m2 v k. ú. Lukovna na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. 

II. Ukládá: 
1. Zveřejnit záměr města přenechat do bezúplatného užívání pozemky p. č. 139/1 a 

133/30 v k. ú. Lukovna Mysliveckému spolku Sezemice. 
2. Po zveřejněném záměru města předložit zprávu radě města k projednání. 
T: 31.03.2020 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/14/3/2020 

Rada města Sezemice 

I. Bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy ze dne 10.06.2009, uzavřené s LP ke dni 
30.12.2019. 

II. Souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne 10.06.2009, kde předmětem nájmu byl 
pozemek p. č. 140/1 v k. ú. Veská o výměře 8.189 m2, dohodou ke dni 31.12.2019, s tím, 
že zbylé neprodané pozemky může dále LP bezúplatně užívat a starat se o ně do doby 
dalšího prodeje. 

III. Schvaluje uzavřít dohodu o ukončení nájmu dle nájemní smlouvy ze dne 10.06.2009, kde 
předmětem nájmu byl pozemek p. č. 140/1 v k. ú. Veská o výměře 8.189 m2, dohodou ke 
dni 31.12.2019 s tím, že LP bude moct zbylé neprodané pozemky bezúplatně užívat a 
starat se o ně do doby dalšího prodeje. 

IV. Ukládá uzavřít dohodou o ukončení nájmů dle bodu III. tohoto usnesení. 

T: 31.03.2020 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/15/3/2020 

Rada města Sezemice:  

I. Souhlasí:   

1. s umístěním stavby č. IP-12-2011764/VB/01, název stavby „Sezemice, Veská p. č. 366/1 
– nn, knn“. Předpokládaný rozsah dotčení pozemku p. č. 382/1 v k. ú. Veská činí 14 bm, 

2. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 
stavby č. IP-12-2011764/VB/01, název stavby „Sezemice, Veská p. č. 366/1 – nn, knn“ 
přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č. 382/1 v k. ú. Veská za těchto 
podmínek:  
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 1.950 Kč bez 

DPH, 
b) oprávněný předloží před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene 

geometrický plán, 
c) veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene, tj.  vyhotovení smlouvy o 

zřízení věcného břemene, vypracování geometrického plánu a správní poplatek 
ke vkladu do katastru nemovitostí uhradí oprávněný. 

II. Schvaluje zřízení věcného břemene umožňující využití části pozemku p. č. 382/1 v k. ú. 
Veská pro zřízení umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční 
soustavy, přičemž povinným bude Město Sezemice a oprávněným bude společnost ČEZ 
Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, a to za podmínek uvedených v bodu I. 
tohoto usnesení. 

III. Schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která zakládá 
právo umístění, zřízení, provozování, opravování, údržbu, úpravu, obnovu a výměnu 
součásti distribuční soustavy přes část pozemku ve vlastnictví města Sezemice  
p. č. 382/1 v k. ú. Veská, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ Distribuce, a. 
s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 1.950 Kč bez DPH. 

IV. Ukládá:  
1. Do doby vybudování stavby „Sezemice, Veská p. č. 366/1 – nn, knn“ uzavřít smlouvu o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby dle bodu I. 
tohoto usnesení. 
T: 31.03.2020 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. Po vybudování stavby „Sezemice, Veská p. č. 366/1 – nn, knn““ uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení. 
T: 31.12.2020 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/16/3/2020 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí zprávu o stavu nemovitosti – bytové jednotky č. 732/14, Smetanova ulice 
732, Sezemice. 

II. Doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat bytovou jednotku č. 732/14, 
Smetanova 732, Sezemice a dále spoluvlastnický podíl o velikosti: 181/10000 na 
společných částech budovy a spoluvlastnický podíl o velikosti 181/10000 na pozemku st. 
p. č. 950/1 Sezemice za minimální kupní cenu 1.500.000 Kč. 

III. Ukládá předložit zastupitelstvu města zprávu týkající se prodeje bytové jednotky č. 732/14, 
Smetanova 732, Sezemice. 

T: 03.03.2020 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/17/3/2020 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost pana Jaroslava Roma o ukončení nájmu v nebytových prostorách 
včetně přilehlého objektu v č. p. 20. Veská, Sezemice k datu 29.02.2020 dohodou.  

II. Schvaluje  ukončit nájemní smlouvu dohodou s panem Jaroslavem Romem, kde 
předmětem smlouvy je budova č. p. 20 na st. p. č. 34 a poz. p. č. 433 v k. ú. Veská 
Sezemice k datu 29.02.2020 za podmínky, že budou objekty předány ve stavu prohlídky 
objektů dne 13.11.2019 a prominout mu nájemné za IV. Q. 2019 a I. Q. 2020.   

III. Ukládá odboru správy majetku a životního prostředí zajistit veškeré náležitosti dle bodu II. 
tohoto usnesení. 
Z: vedoucí OSMŽP 
T: 29.02.2020 

Usnesení č. R/18/3/2020 

Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném a účinném znění: 

I. Odvolává Annu Fizkovou z funkce členky sociální komise. 
II. Jmenuje Jitku Řezníčkovou členkou sociální komise.  

 

 

 

 
 
 
  

Martin Staněk 
starosta města 

 Ladislav Kubizňák 
místostarosta města 


