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Výpis usnesení zastupitelstva města Sezemice 

  

Den konání jednání: 06.09.2022 

Místo jednání: Sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice 

Číslo jednací: SEZ-6359/2022/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. Z/34/4/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice projednalo kontrolní zprávu o plnění usnesení a tuto 

Schvaluje a dále: 

1. Ponechává v evidenci: Z/50/5/2010, Z/61/6/2021, Z/1/1/2022.   

2. Vyřazuje z evidence: Z/64/6/2020, Z/26/3/2022, Z/27/3/2022, Z/28/3/2022, Z/29/3/2022.  

 
Usnesení č. Z/35/4/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

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

 
Usnesení č. Z/36/4/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30.06.2022. 

 
Usnesení č. Z/37/4/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 - č. 8 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných 
ukazatelů č. 3/2022. 

 
Usnesení č. Z/38/4/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Konstatuje , že záměr města prodat nemovitý majetek – část pozemku označený jako 
p. č. 49/1 o výměře 7 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 07.07.2022 – 25.07.2022. 

II.  Schvaluje prodej části pozemku p. č. 49/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 
cca 7 m2, který je ve vlastnictví města, JP a HP z důvodu napravení nesouladu údajů 
katastru se skutečným stavem, a to za podmínek: 

1. Kupní cena je 100 Kč/m2. 

2. Kupující uhradí správní poplatek 2.000 Kč za vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. 
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3. Kupující uhradí veškeré případně vzniklé náklady spojené s uzavřením smlouvy 
včetně vyhotovení geometrického plánu. 

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. 

III.  Ukládá vedoucí OSMŽP: 

1. Zajistit vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku o výměre cca 
7 m2  z pozemku p. č. 49/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou. 

2. Poté, co bude vyhotoven geometrický plán, zajistit vyhotovení a uzavření kupní 
smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.  

Termín: 31.10.2022 

 
Usnesení č. Z/39/4/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Konstatuje , že záměr města prodat nemovitý majetek – část pozemku označený jako 
p. č. 1771/5 o výměře 11 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 25.07.2022 – 10.08.2022. 

II.  Schvaluje prodej části pozemku p. č. 1771/5 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 
11 m2, který je ve vlastnictví města, TK a PK z důvodu napravení nesouladu údajů 
katastru se skutečným stavem, a to za podmínek: 

1. Kupní cena je 100 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 
včetně vyhotovení geometrického plánu. 

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. 

III.  Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit vyhotovení a uzavření kupní smlouvy dle bodu II. 
tohoto usnesení. 

Termín: 30.09.2022 

 
Usnesení č. Z/40/4/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Neschvaluje převod vlastnického práva k nemovitým věcem – části pozemku p. č. 
458/11  v k. ú. Veská z vlastnictví města do vlastnictví NB.  

 
Usnesení č. Z/41/4/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Ruší usnesení č. Z/28/3/2022 ze dne 07.06.2022 v plném rozsahu. 

II.  Souhlasí s převodem vlastnického práva k nemovitým věcem části pozemku p. č. 
1876/1 o výměře 34 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města Sezemice 
do spoluvlastnictví ER a MR za podmínek: 

1. Kupní cena je stanovena ve výši 300 Kč/m2. 

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

3. Kupující uhradí vyhotovení geometrického plánu a veškeré případně vzniklé 
náklady spojené s uzavřením smlouvy. 
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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 

III.  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 část pozemku p. 
č. 1876/1 o výměře 34 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou. 

2. Zajistit vyhotovení geometrického plánu. 

3. Po zveřejněném záměru předložit zprávu o převodu pozemku zastupitelstvu 
města. 

Termín: 06.12.2022 

 
Usnesení č. Z/42/4/2022  

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 LČ do funkce přísedící Okresního soudu v Pardubicích. 

 
Usnesení č. Z/43/4/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Schvaluje  "Podmínky pro výstavbu technické infrastruktury určené pro následný 
převod do majetku města". 

II.  Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit zveřejnění "Podmínek pro výstavbu technické 
infrastruktury určené pro následný převod do majetku města" na webových stránkách 
města Sezemice. 

Termín 30.09.2022 

  

  

  

  

Ověřovatel: Knaute Lukáš Datum/podpis: 
__________________________ 

  

Ověřovatel: Mezera Filip Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


