Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města
z řádné schůze Rady města Sezemice
Den konání jednání:
Místo jednání

02.11.2015
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost

Usnesení č. R/141/22/2015
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2015.
Usnesení č. R/142/22/2015
Rada města Sezemice dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
projednala předloženou zprávu a:
I. Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30.09.2015.
II. Ukládá vedoucí FO předložit vyúčtování hospodaření města k 30.09.2015 zastupitelstvu
města.
T: 08.12.2015
Usnesení č. R/143/22/2015
Rada města Sezemice:

I.

Rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
vodovodu a kanalizace, jež spočívá v právu zřídit a umístit na služebném pozemku
inženýrskou síť, v právu provozovat inženýrskou síť, v právu umožnit vstup a vjezd
mechanizačními prostředky na pozemek za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě,
a to včetně obslužného zařízení, v právu provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, na pozemcích p. č. 379 a 1963/1 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou, které jsou ve vlastnictví pana Josefa Rumla, bytem Borek 76, 534
01 Holice v Čechách. Rozsah omezení pozemků služebností inženýrských sítí je dán
geometrickým plánem č. 1356-263/2015 ze dne 19. října 2015, přičemž povinným bude
Josef Ruml, bytem Borek 76, 534 01 Holice v Čechách a oprávněným Město Sezemice, a
to za těchto podmínek:
1. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 1.000 Kč bez
DPH.

2. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene, tj. vyhotovení smlouvy o
zřízení věcného břemene, vypracování geometrického plánu a správní poplatek za
vklad do katastru nemovitostí uhradí město.

II. Ukládá uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 15.11.2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/144/22/2015
Rada města Sezemice:
I. Rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
kanalizace, jež spočívá v právu vymezení a zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě na služebném pozemku, právu provozování a udržování kanalizace, právo
vstupovat na služebný pozemek pro nezbytnou dobu za účelem prohlídky nebo údržby
kanalizace, na pozemcích p. č. 1802/1 a 1802/5 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, které jsou
ve vlastnictví Pardubického kraje zastoupeného Správou a údržbou silnic Pardubického
kraje, se sídlem Doubravice 98, Pardubice, PSČ 533 53. Rozsah omezení pozemků
služebností inženýrských sítí je dán geometrickým plánem č. 1358-148/2015, přičemž
povinným bude Pardubický kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje,
se sídlem Doubravice 98, Pardubice, PSČ 533 53 a oprávněným Město Sezemice, a to za
těchto podmínek:
1. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 4.974 Kč bez DPH.
2. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene, tj. vyhotovení smlouvy o
zřízení věcného břemene, vypracování geometrického plánu a správní poplatek za
vklad do katastru nemovitostí uhradí město.
II. Ukládá uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě dle bodu
I. tohoto usnesení.
T: 15.11.2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/145/22/2015
Rada města Sezemice:
I.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem
– částem pozemku p. č. 691/6 v k. ú. Velké Koloděje nově označeným dle geometrického
plánu č. 221-128/2015 ze dne 15.10.2015 jako p. č. 691/14, 691/15, 691/16 a 691/17 vše
v k. ú. Velké Koloděje a pozemku p. č. 461/8 v k. ú. Velké Koloděje.

II. Ukládá:
1. Zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 691/6 v k. ú. Velké Koloděje dle
geometrického plánu č. 221-128/2015 ze dne 15.10.2015 nově označené jako p. č.
691/14, 691/15, 691/16 a 691/17 vše v k. ú. Velké Koloděje a pozemek p. č. 461/8 v k.
ú. Velké Koloděje.
2. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva - částí pozemků p. č. 691/6 v k.
ú. Velké Koloděje dle geometrického plánu č. 221-128/2015 ze dne 15.10.2015 nově
označené jako p. č. 691/14, 691/15, 691/16 a 691/17 vše v k. ú. Velké Koloděje a
pozemku p. č. 461/8 v k. ú. Velké Koloděje zastupitelstvu města.
T: 08.12.2015
Z: vedoucí OSMŽP
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Usnesení č. R/146/22/2015
Rada města Sezemice:
I.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, peněžité plnění poskytované fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena finančního výboru a
kontrolního výboru za rok 2015 dle přílohy k tomuto usnesení.

II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit peněžité plnění pro členy komisí za činnost v
roce 2015 dle přílohy k tomuto usnesení.
Usnesení č. R/147/22/2015

Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí:
1. Návrh starosty a místostarosty na zpracování personálního auditu na Městském úřadu
Sezemice.
2. Nabídku na provedení personálního auditu na Městském úřadu v Sezemicích
společnosti GNOSTIKA CONSULTING, s.r.o. ve výši 67.000 Kč bez DPH, 81.070 Kč
včetně DPH.

II. Schvaluje provedení personálního auditu na Městském úřadu Sezemice.
III. Rozhoduje o zadání veřejné zakázky přímo, tzv. z volné ruky, formou zadání zakázky
jednomu dodavateli s odkazem na nabízenou cenu za provedení personálního auditu.
IV. Souhlasí se zpracováním personálního auditu společností GNOSTIKA CONSULTING,
s.r.o., IČ 24821039, Revoluční 1082/8, Praha 1. Cena za provedení personálního auditu
je ve výši 81.070 Kč včetně DPH.
V. Ukládá tajemnici úřadu informovat společnost GNOSTIKA CONSULTING, s.r.o. o
rozhodnutí rady města a zajistit zpracování návrhu smlouvy a předložit ji ke schválení radě
města.
Termín: 18.11.2015
VI. Ukládá vedoucí FO předložit radě města ke schválení rozpočtovou změnu.
Termín: 18.11.2015
Usnesení č. R/148/22/2015
Rada města Sezemice:
Ukládá odboru správy majetku a ŽP zajistit zpracování znaleckých posudků na bytové
jednotky č. 729/27, 730/41, 731/54, 732/14, 732/16, 734/12, 735/26, 735/27, 736/41, 739/26
(bez nájemní smlouvy), 740/44.
T: 30.11.2015
Usnesení č. R/149/22/2015

Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí skutečnost, že paní Romana Jakoubková pracuje v komisi pro rozvoj
města od samého počátku zřízení této komise.

II. Jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů členku Komise pro rozvoj města Romanu Jakoubkovou.
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Usnesení č. R/150/22/2015
Rada města Sezemice:
Stanovuje v souladu s novelou nařízení vlády č. číslo 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s účinností od 01.11.2015 nové platové tarify
ředitelům příspěvkových organizací.

Martin Staněk
starosta města

Ing. Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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