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Výpis usnesení rady města Sezemice 

  

Den konání jednání: 27.01.2021 

Místo jednání: Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice 

Číslo jednací: SEZ-0514/2021/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. R/7/2/2021  

Rada města Sezemice 

I. Bere na vědomí informace ohledně možnosti zvyšování nájemného. 

II. Schvaluje v souladu s § 2249 občanského zákoníku navýšení nájemného o 20 % u 
bytů ve vlastnictví města, které nedosahují v současné době výši obvyklého nájemného, 
tj. 60 Kč/ m2, nájemné za pronájem těchto bytů stanovuje ve výši 36 Kč/m2. 

III. Ukládá vedoucí OSMŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s navýšením 
nájemného v bytech ve vlastnictví města dle bodu II. tohoto usnesení. 

 
Usnesení č. R/8/2/2021  

Rada města Sezemice 

I. Schvaluje přidělit byt č. 9 v domě s pečovatelskou službou, Tyršovo náměstí 721, 
Sezemice, Zdeňkovi Jůzovi, Sluneční 624, Sezemice, na dobu neurčitou   s účinností 
od 01.02.2021. Stanovuje nájemné ve výši 36 Kč/m2. 

II. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit potřebné náležitosti spojené s přidělením bytu dle bodu 
I. 

 
Usnesení č. R/9/2/2021  

Rada města Sezemice 

I. Bere na vědomí návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou v ulici Masarykova mezi Pardubickým krajem a městem Sezemice (viz tabulky 
č. 1 a č. 2, vyhotovené zástupcem organizace Správa a údržba silnic Pardubického 
kraje). 

II. Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se směnou pozemků v rámci 
majetkoprávního vypořádání mezi Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 125, 
530 02 Pardubice a městem Sezemice a to v k. ú. Sezemice nad Loučnou v souladu s 
předloženým návrhem (viz tabulky č. 1 a č. 2, vyhotovené zástupcem 
organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje). 

III. Ukládá vedoucí OSMŽP předložit návrh směny pozemků dle bodu II. zastupitelstvu 
města. 

Termín: 09.03.2021 
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Usnesení č. R/10/2/2021  

Rada města Sezemice 

I. Schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 
9420003570/2020/4000234568, týkající se připravovaného projektu „Prodloužení ulice 
Severní – prodloužení komunikace, parcelace, výstavba sítí technické infrastruktury 
včetně přílohy č. 1 a č. 2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Sezemice a společností 
GasNet s.r.o., Klišská 940/96, Ústní nad Labem, zastoupená na základě plné moci 
společností GasNet Služby s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno. 

II. Ukládá  vedoucí OSMŽP zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení. 

Termín: 15.02.2021 
 
Usnesení č. R/11/2/2021  

Rada města Sezemice na základě žádosti příspěvkové organizace ze dne 14.01.2021 

Souhlasí s čerpáním Fondu investic Základní školy Sezemice, okres Pardubice, ve výši 
157.000 Kč na nákup nové sklopné elektrické pánve. 
  
Usnesení č. R/12/2/2021  

Rada města Sezemice 

Bere na vědomí oznámení Základní školy Sezemice, okres Pardubice, o přerušení činnosti 
družiny o pololetních prázdninách dne 29.01.2021.  
  
Usnesení č. R/13/2/2021  

Rada města Sezemice 

Bere na vědomí, že Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR vyhlásil soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“. Součástí soutěže je 
možnost požádat o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci 
prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2021 pro I. dotační oblast „Obec 
přátelská rodině“ a II. dotační oblast „Obec přátelská seniorům“. 
  
Usnesení č. R/14/2/2021  

Rada města Sezemice 

I. Bere na vědomí informaci o nové právní úpravě v oblasti odpadového hospodářství. 

II. Ukládá vedoucí OSMŽP do 30.06.2021: 

1. Předložit návrh nastavení obecního systému odpadového hospodářství tak, aby 
město co nejlépe naplnilo požadavky nové právní úpravy (zejména s ohledem na 
stanovené limity odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního 
odpadu). 

2. Předložit návrh adekvátního druhu místního poplatku, který bude město od roku 
2022 vybírat, a přihlédnout k němu při nastavení obecního systému.  

3. Zpracovat a předložit návrh obecně závazné vyhlášky, která stanoví obecní 
systém odpadového hospodářství. 

4. Zpracovat a předložit návrh obecně závazné vyhlášky, která stanoví některý z 
místních poplatků. 
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Ověřovatel: Plecháček Vlastimil Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


