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Výpis usnesení rady města Sezemice 

  

Den konání jednání: 16.03.2022 

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

Číslo jednací: SEZ-1636/2022/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. R/28/7/2022  

Rada města Sezemice 

I.  Souhlasí s uzavření nájemní smlouvy č. S/OM/3588/19/NS/JN a pronájmem 
dotčených částí pozemků po dobu realizace stavby, a to části pozemku označeného 
jako p. p. č. 852/1 orná půda o výměře 93 m2, části pozemku označeného jako p. p. č. 
852/4 orná půda o výměře 146 m2, části pozemku označeného jako p. p. č. 988/1 orná 
půda o výměře 215 m2, části pozemku označeného jako p. p. č. 988/3 orná půda o 
výměře 64 m2 a části pozemku označeného jako p. p. č. 988/4 orná půda o výměře 
174 m2, vše v obci Sezemice a k. ú. Sezemice nad Loučnou za těchto podmínek: 

1. Nájemné činí 22 Kč/m2/rok, 

2. Nájemné se sjednává na dobu určitou 

3. Nájemce uhradí veškeré případně vzniklé náklady spojené s uzavřením smlouvy 

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

II.  Ukládá  

1. V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů zveřejnit záměr města pronajmout části pozemku 
označeného jako p. p. č. 852/1 orná půda o výměře 93 m2, části pozemku 
označeného jako p. p. č. 852/4 orná půda o výměře 146 m2, části pozemku 
označeného jako p. p. č. 988/1 orná půda o výměře 215 m2, části pozemku 
označeného jako p. p. č. 988/3 orná půda o výměře 64 m2 a části pozemku 
označeného jako p. p. č. 988/4 orná půda o výměře 174 m2, vše v obci Sezemice 
a k. ú. Sezemice nad Loučnou za podmínek uvedených v bodě I. tohoto usnesení. 

2. Po zveřejněném záměru předložit zprávu radě města. 

Termín: 13.04.2022 

 
Usnesení č. R/29/7/2022  

Rada města Sezemice 

I.  Souhlasí se zrušením a výmazem věcného břemene chůze a jízdy na katastrálním 
úřadu, které bylo zřízeno na pozemku p. č. 114/8 v k. ú. Velké Koloděje ve prospěch 
pozemku p. č. 811/3 v k. ú. Velké Koloděje v majetku města Sezemice za podmínky, 
že veškeré náklady budou hrazeny žadatelkou. 
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II.  Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit veškeré potřebné náležitosti spojené se zrušením 
věcného břemene dle bodu I. tohoto usnesení. 

Termín: 31.03.2022 

 
Usnesení č. R/30/7/2022  

Rada města Sezemice 

Bere na vědomí oznámení Mateřské školy Pohádka, Sezemice o vyhlášení zápisu k 
předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2022–2023. Zápis se bude konat 
v Mateřské škole Pohádka, Sezemice ve dnech 04.05.2022, 05.05.2022 a 06.05.2022. 

  

  

  

  

Ověřovatel: Kačer Aleš Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


