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Výpis usnesení zastupitelstva města Sezemice 

  

Den konání jednání: 08.03.2022 

Místo jednání: Sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice 

Číslo jednací: SEZ-1498/2022/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. Z/3/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Schvaluje a dále: 

1. Ponechává v evidenci: Z/50/5/2010, Z/64/6/2020, Z/61/6/2021, Z/71/6/2021.   

2. Vyřazuje z evidence: Z/55/6/2020, Z/54/5/2021, Z/62/6/2021, Z/63/6/2021, 
Z/64/6/2021, Z/65/6/2021, Z/66/6/2021, Z/69/6/2021, Z/72/6/2021. 

II.  Schvaluje prodloužení termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy. 

 
Usnesení č. Z/4/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

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

 
Usnesení č. Z/5/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 - č. 5 uvedené v rozpočtovém opatření č. 1/2022. 

 
Usnesení č. Z/6/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Bere na vědomí záznam o opravě rozpočtu na rok 2022 dle důvodové zprávy. 

 
Usnesení č. Z/7/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru v roce 2021. 

 
Usnesení č. Z/8/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 2021. 
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Usnesení č. Z/9/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice po provedené volbě v souladu s § 64 odst. 1 zák. č. 

6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů 

Volí do funkce přísedící Okresního soudu v Pardubicích Bc. Irinu Rálišovou, nar. 19.02.1959, 
bytem Sezemice, Smetanova 603, na volební období 2022–2026. 

 
Usnesení č. Z/10/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Neschvaluje převod vlastnického práva k nemovitým věcem pozemku p. č. 554/6 o výměře 
277 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města do vlastnictví Martina Valenty, bytem 
Za Humny 105, Sezemice, a Kamily Neuvirtové, bytem Nová 641, Sezemice. 

 
Usnesení č. Z/11/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Schvaluje  

1. Bezúplatný převod vlastnického práva k majetku – pozemek p. č. 46/4, ostatní 
komunikace, ostatní plocha o výměře 47 m2 v k. ú. Velké Koloděje, cena dle účetní 
evidence 1.280 Kč, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, do vlastnictví 
města Sezemice. 

2. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného 
práva č. UZSVM/HPU/10327/2021 – HPUM mezi Českou republikou – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, Praha 2, jako převodcem, a městem Sezemice, jako nabyvatelem. 
Předmětem bezúplatného převodu je pozemek p. č. 46/4, ostatní komunikace, 
ostatní plocha o výměře 47 m2 v k. ú. Velké Koloděje, cena dle účetní evidence 
1.280 Kč. Tato smlouva a celé její znění je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

II.  Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k majetku viz bod I. tohoto usnesení. 

Termín: 31.03.2022 

 
Usnesení č. Z/12/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Konstatuje, že záměr města prodat nemovitý majetek část pozemku p. č. 910/29, nově 
označená jako p. č. 910/164 o výměře 250 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 03.01.2022 – 19.01.2022. 

II.  Schvaluje prodej části pozemku p. č. 910/29, nově označeného jako p. č. 910/164 o 
výměře 250 m2 (dle vyhotoveného geometrického plánu od společnosti GEODÉZIE 
Pardubice s.r.o., Hradišťská 407, Pardubice), v k. ú. Sezemice nad Loučnou, který je 
ve vlastnictví města Sezemice a je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, do vlastnictví 
Pardubického kraje za těchto podmínek: 

1. Kupní cena je 208 Kč/m2
 

2. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy bez možnosti splátek 

3. Kupující uhradí správní poplatek 2.000 Kč za vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. 

4. Kupující uhradí veškeré případně vzniklé náklady spojené s uzavřením smlouvy. 
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III.  Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit vyhotovení a podpis kupní smlouvy dle bodu II. tohoto 
usnesení. 

Termín: 31.03.2022 

 
Usnesení č. Z/13/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Schvaluje  

1. Výkup pozemku p. č. 382/7 o výměře 46 m2 v k. ú. Veská od Olgy Böhmové, bytem 
Veská 3, Sezemice, za kupní cenu 100 Kč/m2, do vlastnictví města Sezemice, 
celková kupní cena je 4.600 Kč. 

2. Výkup pozemků p. č. 382/21 o výměře 97 m2 a p. č. 140/7 o výměře 76 m2 v k. ú. 
Veská od Blanky Boučkové, bytem Nad horou 49, Štěchovice, za kupní cenu 100 
Kč/m2, do vlastnictví města Sezemice, celková kupní cena je 17.300 Kč. 

II.  Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit vyhotovení a podpisy kupních smluv v souladu s 
bodem I. tohoto usnesení.  

Termín: 31.03.2022 

 
Usnesení č. Z/14/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Souhlasí s převodem vlastnického práva k nemovitým věcem pozemkům p. č. 
2130/11, orná půda, o výměře 1.103 m2, p. p. č. 2130/40, orná půda, o výměře 2.367 
m2, p. č. 2130/55, orná půda, o výměře 180 m2 a p. p. č. 2130/70, orná půda, o výměře 
98 m2, vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města do vlastnictví 
Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, za těchto 
podmínek: 

1. Kupní cena se stanovuje ve výši 208 Kč/m2. 

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  

1. V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 2130/11, 
orná půda, o výměře 1.103 m2, p. p. č. 2130/40, orná půda, o výměře 2.367 m2, p. 
p. č. 2130/55, orná půda, o výměře 180 m2 a p. č. 2130/70, orná půda, o výměře 
98 m2, vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou za podmínek uvedených v bodě I. tohoto 
usnesení. 

2. Po zveřejněném záměru předložit zprávu zastupitelstvu města. 

Termín: 07.06.2022 
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Usnesení č. Z/15/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Bere na vědomí informaci, že Katastrální úřad pro Pardubický kraj provádí v souladu 
s ustanovením § 35 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, revizi údajů 
v katastrálním území Sezemice nad Loučnou. Revize se dotkne i majetku města. Městu 
mohou vzniknout v souvislosti s tím náklady spojené s vyhotovením geometrických plánů a s 
odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu. 

 
Usnesení č. Z/16/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Sezemice za rok 2021. 

 
Usnesení č. Z/17/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Souhlasí  

1. s návrhem budoucího uspořádání silniční sítě po dokončení stavby I/36 - Sezemice – 
obchvat, který předložilo Ředitelství silnic a dálnic, s. p., 

2. s převodem části silnice I/36 a II/298 do vlastnictví města dle předloženého návrhu jako 
místní komunikace.  

 
Usnesení č. Z/18/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Schvaluje humanitární pomoc válkou postižené Ukrajině formou věcného daru ve výši 
200.000 Kč. 

II.  Schvaluje rozpočtovou změnu č. 6 Rozpočtového opatření dle závazných ukazatelů 
č. 1/2022 (výdaje 6409-5901 -200.000 Kč, výdaje 3900-5194 +200.000 Kč). 

III.  Pověřuje starostu města k zajištění veškerých náležitostí spojených s poskytnutím 
věcného daru dle bodu I. 

  

  

  

  

Ověřovatel: Holub Vlastimil Datum/podpis: 
__________________________ 

  

Ověřovatel: Krejčík Luboš Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


