
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 
Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE 

 
Den konání jednání: 08. 07. 2014 
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, Sezemice 
 
 
Usnesení č. R/111/9/2014 
Rada města 
schvaluje odpisový plán Mateřské školy Pohádka, Sezemice na rok 2014 ve výši 133 490 Kč 
 
Usnesení č. R/112/9/2014 
Rada města  
I. stanovuje cenu za pronájem pozemku pro veřejná pohřebiště ve výši 15 Kč/m2/rok a 

cenu za pronájem skříňky v kolumbáriu ve výši  40/Kč/rok  
II. stanovuje poplatek za služby za užívání 1 hrobového místa ve výši 60 Kč/rok a poplatek 

za služby za užívání 1 urnové skříňky ve výši 20 Kč/rok 
III. schvaluje s účinností od 01. 07. 2014 změnu ceníku v části „Veřejné pohřebiště“ takto: 

1. pronájem pozemku na hrobové místo   15 Kč/m2/rok 
2. pronájem urnové skříňky     40 Kč/ 1 skříňka   
3. poplatek za služby za 1 hrobové místo   60 Kč/rok/hrobové místo 
4. poplatek za služby za 1 urnovou skříňku   20 Kč/rok/urnovou skříňku 

 
Usnesení č. R/113/9/2014 
Rada města  
I. bere na v ědomí postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 

bytové jednotky č. 738/8 – byt č. 1121 ul. Nerudova 738, Sezemice z AŠ na BT 
II. souhlasí po vyrovnání pohledávek vůči městu s převodem bytu č. 1121 ul. Nerudova 738, 

Sezemice z AŠ na BT 
III. schvaluje  pronájem bytu č. 1121, ul. Nerudova 738, Sezemice pro BT 
IV. ukládá odboru správy majetku a ŽP uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu bytové 

jednotky a nájemní smlouvu s BT s účinností od 01. 08. 2014. 
T: 31. 07. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/114/9/2014 
Rada města  
I. bere na v ědomí , že byt č. 10, Tyršovo nám. 721, Sezemice je z důvodu ukončení nájmu 

dohodou v současné době neobsazený 
II. schvaluje  přidělit byt č. 10, Tyršovo nám. 721, Sezemice BB, v případě odmítnutí přidělit 

byt VH 
III. ukládá zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní smlouvy dle bodu II. 
T: 31. 07. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/115/9/2014 
Rada města  
I. souhlasí   

1. se stavbou „Velké Koloděje pč. 121/11 – Šinták – rozš. kNN“. Předpokládaný rozsah 
dotčení pozemků p. č. 811/6 a 660/16 v k. ú. Velké Koloděje činí 1,8 m2.  
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2. s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IV-12-2012323/VB/02, „Velké Koloděje 
pč. 121/11 – Šinták – rozš. kNN“, přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 
811/6 a 660/16 v k. ú. Velké Koloděje za těchto podmínek:  
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 1.000 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. 
811/6 a 660/16 v k. ú. Velké Koloděje 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 pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 811/6 a 660/16 v k. 
ú. Velké Koloděje, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 1.000 Kč bez DPH 

IV. ukládá  
1. do doby vybudování stavby „Velké Koloděje pč. 121/11 – Šinták – rozš. 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. 07. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. po vybudování stavby „Velké Koloděje pč. 121/11 – Šinták – rozš. kNN“ uzavřít smlouvu 
o zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení 

T: 31. 12. 2015 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/116/9/2014 
Rada města  
I. souhlasí   

1. se stavbou „Velké Koloděje pč 111/19-Bečková-rozš.kNN“. Předpokládaný rozsah 
dotčení pozemku p. č. 811/6 v k. ú. Velké Koloděje činí 4,2 m2.  

2. s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IV-12-2012487/VB/02, „Velké 
Koloděje pč 111/19-Bečková-rozš.kNN“, přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice 
p. č. 811/6 v k. ú. Velké Koloděje za těchto podmínek:  
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 1.000 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. 
811/6 v k. ú. Velké Koloděje 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 
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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. 811/6 
v k. ú. Velké Koloděje, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ Distribuce, a. 
s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 1.000 Kč bez DPH 

IV. ukládá  
1. do doby vybudování stavby „Velké Koloděje pč 111/19-Bečková-rozš.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. 07. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. po vybudování stavby „Velké Koloděje pč 111/19-Bečková-rozš.kNN“ uzavřít smlouvu 
o zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení 

T: 31. 12. 2015 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/117/9/2014 
Rada města  
I. rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2009408/VB/1, stavby: 

„Sezemice – Lutera – lokalita 2 RD - knn“, jejímž předmětem je zřízení a vymezení věcného 
břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 985/21, 927/4, 938/3, 985/27 
všechny v k. ú. Sezemice nad Loučnou, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 21.000 Kč bez DPH, která je 
nedílnou přílohou tohoto usnesení 

II. ukládá uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu I. tohoto usnesení 
T: 31. 08. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. R/118/9/2014 
Rada města  
I. rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2008585/VB/1, stavby: 

„Sezemice – knn – HB Stavební s.r.o.“, jejímž předmětem je zřízení a vymezení věcného 
břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 388/10, 388/9, 377/34, 377/43, 
377/45, 377/46, 387/1 všechny v k. ú. Sezemice nad Loučnou, s oprávněnou právnickou 
osobou společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 23.250 
Kč bez DPH, která je nedílnou přílohou tohoto usnesení 

II. ukládá uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu I. tohoto usnesení 
T: 31. 08. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. R/119/9/2014 
Rada města 
I. schvaluje  

1. realizaci akce „zakoupení a instalaci 8 ks měřičů rychlosti“ s tím, že akce bude hrazena 
z rozpočtu města Sezemice  

2. postup při výběru dodavatele 
3. návrh smlouvy o dílo bez příloh č. 1 a č. 3 

II. jmenuje  hodnotící komisi ve složení starosta města, místostarosta města a vedoucí 
OSMŽP, náhradník - vedoucí TS 
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III. ukládá  
1. zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „zakoupení a instalaci 8 ks měřičů rychlosti“ 

T: 21. 07. 2014 
Z: hodnotící komise 

2. předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města. 
T: 24. 07. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 

3. předložit ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci akce 
„zakoupení a instalaci 8 ks měřičů rychlosti“ 

T: 24. 07. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/120/9/2014 
Rada města  
I. bere na v ědomí zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřské školy Pohádka, 

Sezemice 
II. ukládá předložit zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřské školy Pohádka, 

Sezemice, zastupitelstvu města  
T: 10. 09. 2014 
Z: místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Martin Stan ěk 
starosta města 

 Vlastimil Plechá ček 
místostarosta města 

 


