MĚSTO SEZEMICE
VÝPIS

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE
Den konání jednání: 02. 09. 2014
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, Sezemice
Usnesení č. R/134/12/2014
Rada města
I. bere na vědomí žádost o ukončení nájemní smlouvy ze dne 15. 09. 2010 dohodou ke dni
30. 09. 2014, žadatelem je Sdružení hasičů města Sezemice
II. rozhoduje uzavřít dohodu u ukončení nájemní smlouvy ze dne 15. 09. 2010 dohodou
smluvních stran (Město Sezemice – pronajímatel, Sdružení hasičů města Sezemice –
nájemce) ke dni 30. 09. 2014, předmět nájmu části pozemků p. č. 1479/1, 1174/3 a 1161/4
v k. ú. Sezemice nad Loučnou
III. ukládá uzavřít dohodu u ukončení nájemní smlouvy ze dne 15. 09. 2010 dohodou ke dni
30. 09. 2014 dle bodu II. tohoto usnesení
T: 30. 09. 2014
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/135/12/2014
Rada města
I. souhlasí
1. se stavbou „Veská p. č. 134/33-Veselka-rozšíření kNN““. Předpokládaný rozsah
dotčení pozemku p. č. 392/7 v k. ú. Veská činí 24 m2.
2. s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IV-12-2012577/VB/03, „Veská p. č.
134/33-Veselka-rozšíření kNN“, přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č.
392/7 v k. ú. Veská za těchto podmínek:
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 1.200 Kč
bez DPH
b) oprávněný předloží před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
geometrický plán
c) veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene, tj. vyhotovení smlouvy o
zřízení věcného břemene, vypracování geometrického plánu a správní poplatek
ke vkladu do katastru nemovitostí uhradí oprávněný
II. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti „umožňující využití části pozemku p. č.
392/7 v k. ú. Veská pro zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, přičemž
povinným bude Město Sezemice a oprávněným bude společnost ČEZ Distribuce a.s. se
sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, a to za podmínek uvedených v bodu I. tohoto usnesení
III. rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, která zakládá právo
umístění, zřízení, provozování, opravování, údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti
distribuční soustavy přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č. 392/7
v k. ú. Veská, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 1.200 Kč bez DPH
IV. ukládá
1. do doby vybudování stavby „Veská p. č. 134/33-Veselka-rozšíření kNN“, uzavřít
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu dle bodu I. tohoto usnesení
T: 30. 09. 2014
Z: vedoucí OSMŽP
2. po vybudování stavby „Veská p. č. 134/33-Veselka-rozšíření kNN“ uzavřít smlouvu o
zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení
T: 31. 12. 2015
Z: vedoucí OSMŽP

Usnesení č. R/136/12/2014
Rada města
bere na vědomí zprávu ve věci průběhu výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Zakoupení a instalace 8 ks měřičů rychlosti“
Usnesení č. R/137/12/2014
Rada města
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. dodatek č. 1 č. j. UZSVM/HPU/7362/2014-HPUM ke Smlouvě o poskytnutí investiční
dotace ze státního rozpočtu ČR na výstavbu nájemních bytů v obci pro občany
postižené záplavami v roce 1997 uzavřené mezi Okresním úřadem Pardubice a
městem Sezemice dne 19. 06. 1997 mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových a městem Sezemice
2. dodatek č. 4 č. j. č. j. UZSVM/HPU/7367/2014-HPUM ke Smlouvě o poskytnutí
investiční dotace ze státního rozpočtu ČR na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené
mezi Okresním úřadem Pardubice a městem Sezemice dne 01. 10. 1997 mezi ČR –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Sezemice
II. ukládá tajemnici úřadu zajistit podpisy starosty města a zaslat všechna vyhotovení zpět
na adresu pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
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