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Výpis usnesení zastupitelstva města Sezemice 

  

Den konání jednání: 09.02.2022 

Místo jednání: Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice, 
Husovo náměstí 790 

Číslo jednací: SEZ-0928/2022/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. Z/1/1/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I.  Bere na vědomí  

1. projektovou dokumentaci zpracovanou společností RECPROJEKT s.r.o. Staré 
Hradiště, na jejímž základě bude vydán územní souhlas na akci města "Vodovod 
a kanalizace Veská", 

2. situaci ohledně vybudování vodovodního a kanalizačního řadu v k. ú. Veská podél 
veřejně přístupné účelové komunikace k Obal Centru, přibližně od druhého 
pozemku za mostkem přes Zmínku (p. č.140/17) až po komunikaci u lesa (p. 
č.475/13), 

3. odstoupení RŽ a FC od záměru koupit pozemek p. č. 140/19 o výměře 1.436 m2 v 
k. ú. Veská. 

II.  Souhlasí, aby se město Sezemice, vlastník pozemku p. č. 140/19 v k. ú. Veská, 
finančně podílelo na vybudování vodovodního a kanalizačního řadu v k. ú. Veská dle 
vypracované projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost RECPROJEKT 
s.r.o. Staré Hradiště, v rozsahu odpovídajícímu podílu 1/5 celkových nákladů, přičemž 
předpokládaná hodnota podílu města Sezemice, tj. 1/5 nákladů na vybudování řadů, 
činí 250.000 Kč včetně DPH. 

III.  Ukládá vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí zabezpečit veškeré 
náležitosti spojené s budováním vodovodního a kanalizačního řadu ve Veské dle bodu 
II tohoto usnesení. 

 
Usnesení č. Z/2/1/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I.  Schvaluje předloženou smlouvu o spolupráci č. 001 při přípravě a realizaci stavby v k. 
ú. Veská, která bude uzavřena mezi VAK Pardubice a.s. a městem Sezemice. Jedná 
se o vybudování nového vodovodu a kanalizace na pozemcích p. č. 140/2, p. č.140/3, 
p. č.140/4, p. č.140/6, p. č. 140/8, p. č. 134/9, p. č. 382/2, p. č. 382/6, p. č. 382/8, p. č. 
382/9, p. č. 382/11, p. č. 382/12, p. č. 475/13, p. č. 475/16, p. č. 475/17, p. č. 475/19, 
p. č. 27/20, p. č. 27/28 vše v k. ú. Veská. 
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II.  Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci 
stavby č. 001 dle bodu I. tohoto usnesení. 

Termín: 17.02.2022 

  

  

  

  

Ověřovatel: Krátká Hana Datum/podpis: 
__________________________ 

  

Ověřovatel: Holá Jana Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


