Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

07.10.2015
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost

Usnesení č. R/127/20/2015
Rada města Sezemice:
I.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem
– pozemku st. p. č. 1167 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města.

II. Ukládá:
1. Zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 1167 v k. ú. Sezemice nad Loučnou.
2. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva - pozemku st. p. č. 1167 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města.
T: 08.12.2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/128/20/2015
Rada města Sezemice:
I.

Souhlasí:

1. Se stavbou „Počaply, p. č. 10 – Létal – rozšíření kNN“. Předpokládaný rozsah dotčení
pozemků p. č. p. č. 435/4 a p. č. 435/1 v k. ú. Počaply nad Loučnou činí 4 bm.

2. s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IV-12-2013722/VB/2, „Počaply, p. č. 10
– Létal – rozšíření kNN“, přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 435/4 a p.
č. 435/1 v k. ú. Počaply nad Loučnou za těchto podmínek:
a) Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 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 pozemků p. č.
435/4 a p. č. 435/1 v k. ú. Počaply nad Loučnou pro zřízení umístění 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 pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 435/4 a p. č. 435/1
v k. ú. Počaply nad Loučnou, 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 „Počaply, p. č. 10 – Létal – 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: 31.10.2015
Z: vedoucí OSMŽP

2. Po vybudování stavby „Počaply, p. č. 10 – Létal – rozšíření kNN“ uzavřít smlouvu o
zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení.
T: 30.06.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/129/20/2015
Rada města Sezemice:
I.

Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým
věcem – části pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Veská o výměře cca 384 m2 z vlastnictví města.

II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – části pozemku p. č. 456/1
v k. ú. Veská o výměře cca 384 m2 zastupitelstvu města.
T: 08.12.2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/130/20/2015
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí doručenou žádost o nájem bytu ve vlastnictví města Sezemice LV .

II. Nesouhlasí s pronájmem bytu č. 1241, o velikosti 1+1 v 5. NP o celkové výměře 74.61 m2,
Nerudova 739, Sezemice.
Usnesení č. R/131/20/2015
Rada města Sezemice:
I.

Souhlasí s přijetím neinvestiční dotace na vydání publikace „Karel Bezdíček ze Sezemic
k La Targette“ v roce 2015, kterou poskytuje Pardubický kraj městu Sezemice a s
uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2015/23748 z rozpočtu Pardubického kraje,
kde smluvními stranami jsou Pardubický kraj a město Sezemice.
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II. Schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace č. 2015/23748, která bude uzavřená
podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi poskytovatele
Pardubickým krajem a příjemcem městem Sezemice. Neinvestiční dotace ve výši 15.000
Kč bude poskytnuta na vydání publikace „Karel Bezdíček ze Sezemic k La Targette“.

Martin Staněk
starosta města

Ing. Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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