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Výpis usnesení zastupitelstva města Sezemice 

  

Den konání jednání: 09.03.2021 

Místo jednání: sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice 

Číslo jednací: SEZ-1347/2021/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. Z/1/1/2021  

Zastupitelstvo města Sezemice projednalo kontrolní zprávu o plnění usnesení a tuto 

I.  Schvaluje a dále: 

1. Ponechává v evidenci: Z/50/5/2010, Z/7/2//2020, Z/46/5/2020, Z/54/6/2020, 
Z/55/6/2020, Z/64/6/2020.   

2. Vyřazuje z evidence: Z/44/5/2020, Z/8/2//2020,  Z/47/5/2020 Z/48/5/2020, 
Z/57/6/2020, Z/59/6/2020, Z/60/6/2020, Z/61/6/2020, Z/62/6/2020, Z/65/6/2020, 
Z/73/6/2020. 

II.  Schvaluje prodloužení termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy.  

 
Usnesení č. Z/2/1/2021  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města.  

 
Usnesení č. Z/3/1/2021  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 4 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných 
ukazatelů č. 1/2021. 

 
Usnesení č. Z/4/1/2021  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Konstatuje , že záměr města prodat nemovitý majetek, pozemky p. č. 447/8 o výměře 
216 m2, p. č. 447/9 o výměře 19 m2 a p. č. 447/10 o výměře 123 m2 v k. ú. Počaply nad 
Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů od 04.12. do 20.12.2020. 

II.  Schvaluje prodej pozemků p. č. 447/8 o výměře 216 m2, p. č. 447/9 o výměře 19 m2 a 
p. č. 447/10 o výměře 123 m2, nacházejících se v katastrálním území Počaply nad 
Loučnou, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, ve vlastnictví města Sezemice, RS 
a AS za kupní cenu 300 Kč za m2 a  za níže uvedených podmínek:  

1. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy bez možností splátek. 
2. Kupující uhradí správní poplatek 2.000 Kč za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 
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3. Kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. 
4. Kupující uhradí veškeré případně vzniklé náklady spojené s uzavřením smlouvy. 
5. V případě, že kupující neuhradí řádně a včas veškeré náklady spojené s převodem 

shora označené nemovitosti, má prodávající právo od uzavřené kupní smlouvy 
písemně odstoupit. 

III.  Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření kupní smlouvy a zabezpečit veškeré potřebné 
náležitosti spojené s převodem pozemku dle bodu II. tohoto usnesení. 

Termín: 30.04.2021 

 
Usnesení č. Z/5/1/2021  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Konstatuje , že záměr města prodat nemovitý majetek část pozemku p. č. 1872/3 o 
výměře cca 4 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, od 
08.12.2020 do 24.12.2020. 

II.  Schvaluje prodej části pozemku p. č. 1872/3 o výměře do cca 4 m2, nacházejícího se 
v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, který je zapsán na listu vlastnictví č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice,  FP 
za kupní cenu 300 Kč za m2 a za níže uvedených podmínek: 

1. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy bez možností splátek. 
2. Kupující uhradí správní poplatek 2.000 Kč za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 
3. Kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. 
4. Kupující uhradí veškeré případně vzniklé náklady spojené s uzavřením smlouvy. 
5. V případě, že kupující neuhradí řádně a včas veškeré náklady spojené s převodem 

shora označené nemovitosti, má prodávající právo od uzavřené kupní smlouvy 
písemně odstoupit. 

III.  Ukládá vedoucí OSMŽP: 

1. Zajistit vyhotovení geometrického plánu, který stanoví přesnou výměru pozemku 
určeného k prodeji (viz příloha důvodové zprávy). 

2. Zajistit vyhotovení a uzavření kupní smlouvy v souladu s bodem II. tohoto 
usnesení. 

Termín: 31.05.2021 

 
Usnesení č. Z/6/1/2021  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Bere na vědomí žádost o směnu vlastnického práva k nemovitým věcem části 
pozemku p. č. 815/66 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 3.527 m2 ve 
vlastnictví města za pozemky p. č. 852/1 o výměře 1.958 m2, p. č. 2130/11 o výměře 
1.103 m2, p. č. 852/4 o výměře 466 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou ve vlastnictví 
Václavy Moravcové, bytem Na Jízdárně 302, 533 04 Sezemice. 

II.  Ukládá starostovi města zjistit stav výkupů pozemků pod komunikací "přeložka II/298" 
Pardubickým krajem. 

T: 31.05.2021 
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Usnesení č. Z/7/1/2021  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Schvaluje výkup 1/4 spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 65/33 v k. ú. Počaply nad 
Loučnou od PP za kupní cenu 100 Kč/m2, celková kupní cena je 11.425 Kč. 

II.  Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření kupní smlouvy a zabezpečit veškeré 
potřebné náležitosti spojené s převodem 1/4 spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 
65/33 v k. ú. Počaply nad Loučnou od PP za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. za celkovou 
kupní cenu 11.425 Kč. 

Termín: 30.04.2021 

 
Usnesení č. Z/8/1/2021  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Souhlasí s majetkoprávním  vypořádáním pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
mezi Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 125, Pardubice, a městem 
Sezemice, a to formou bezúplatného převodu v souladu s předloženým návrhem 
vyhotoveným zástupcem organizace Správy a údržby silnic Pardubického kraje (viz 
přílohy, tabulky č. 1 a č. 2, k důvodové zprávě). 

II.  Ukládá vedoucí OSMŽP  

1. Zajistit veškeré potřebné náležitosti, které budou potřeba při majetkoprávním 
vypořádání pozemků (viz tabulky č.1 a č. 2) mezi Pardubickým krajem a městem 
Sezemice. 

2. V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů zveřejnit záměr města bezúplatně převést pozemky p. 
č. 808/46, p. č. 1877/10, p. č. 1877/11, p. č. 1877/12 p. č. 1877/13, p. č. 
1877/14, p. č. 1877/15, p. č. 1877/16 v k. ú. Sezemice nad Loučnou do vlastnictví 
Pardubického kraje.   

3. Po zveřejněném záměru předložit zprávu zastupitelstvu města. 
Termín: 08.06.2021 

Usnesení č. Z/9/1/2021  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Souhlasí s převodem vlastnického práva k nemovitým věcem pozemku st. p. č. 861 o 
rozloze 291 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města do 
spoluvlastnictví  PN a MAW za kupní cenu 500 Kč/m2 za těchto podmínek: 

1. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy bez možností splátek. 
2. Kupující uhradí správní poplatek 2.000 Kč za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 
3. Kupující uhradí veškeré případně vzniklé náklady spojené s uzavřením smlouvy. 
4. V případě, že kupující neuhradí řádně a včas veškeré náklady spojené s převodem 

shora označené nemovitosti, má prodávající právo od uzavřené kupní smlouvy 
písemně odstoupit 

5. Město si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek a zveřejněný záměr zrušit i 
bez udání důvodu. 

II.  Ukládá vedoucí OSMŽP: 

1. Zajistit v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru města prodat st. p. č. 861 
o rozloze 291 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za podmínek uvedených v bodě I. 

2. Po uplynutí lhůty zveřejněného záměru předložit zprávu, týkající se převodu 
vlastnického práva k nemovitým věcem pozemku st. p. č. 861 o rozloze 291 m2 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou, zastupitelstvu města. 

Termín: 08.06.2021 
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Usnesení č. Z/10/1/2021  

Zastupitelstvo města Sezemice projednalo žádost Anety Pollákové, bytem Dražkov 16, 

Sezemice a 

Neschvaluje prodej části pozemků p. č. 498/7 o výměře cca 597 m2 a  p. č. 498/6 o výměře 
cca 767 m2, které jsou v majetku města Sezemice. 

 
Usnesení č. Z/11/1/2021  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Městské policie Sezemice za rok 2020.  

 
Usnesení č. Z/12/1/2021  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru v roce 2020. 

 
Usnesení č. Z/13/1/2021  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 2020. 

  

  

  

  

Ověřovatel: Svatoňová Radka Datum/podpis: 
__________________________ 

  

Ověřovatel: Srazil Martin Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


