Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

08.03.2016
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost

Usnesení č. R/30/5/2016
Rada města Sezemice:
Schvaluje odpisový plán Základní školy Sezemice, okres Pardubice na rok 2016 ve výši
956.847 Kč.
Usnesení č. R/31/5/2016
Rada města Sezemice:
I.

Souhlasí s krátkodobým pronájmem pozemků v ul. Mezi Mosty (p. č. 1889/1 a 1889/13 v
k. ú. Sezemice nad Loučnou) určených k umístění lunaparků na dobu poutě a posvícení
v roce 2016.

II. Ukládá:
1. Zveřejnit záměr pronajmout pozemky p. č. 1889/1 a 1889/13 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou po dobu cca 7 dní v době konání poutě a posvícení v Sezemicích pro rok
2016 za minimální cenu za pronájem v době pouti ve výši 10.000 Kč a v době posvícení
ve výši 5.000 Kč.
2. Po zveřejnění záměru města předložit zprávu radě města k projednání.
T: 20.04.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/32/5/2016
Rada města Sezemice:
I.

Souhlasí:
1. S umístěním reklamního zařízení na pozemku p. č. 1889/12 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou o výměře 10 m2.
2. S pronájmem prostoru sloužícího k podnikání – umístění reklamního zařízení na
pozemku p. č. 1889/12 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 10 m2 za roční nájemné
ve výši 10.000 Kč na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

II. Ukládá:
1. Zveřejnit záměr pronajmout část pozemku p. č. 1889/12 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
za účelem pronájmu prostoru sloužícího k podnikání – umístění reklamního zařízení
na pozemku p. č. 1889/12 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 10 m2 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
2. Po zveřejnění záměru města předložit zprávu radě města k projednání.
T: 20.04.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/33/5/2016
Rada města Sezemice:
Pověřuje odbor správy majetku a ŽP k jednání s vlastníky pozemků o možnostech řešení
ohledně opravy památky, která je zapsaná na seznamu nemovitých památek národního
památkového ústavu a je umístěna na pozemku p. č. 48 v k. ú. Veská.
Usnesení č. R/34/5/2016
Rada města Sezemice:
I.

Souhlasí:
1. Se stavbou „Sezemice 290/8 – Business Space – 20 RD - kNN“ Předpokládaný rozsah
dotčení pozemků p. č. 1754/3, 424/19, 1754/1, 290/15, 1754/2, 290/27, 388/1, 387/1
v k. ú. Sezemice nad Loučnou činí 136 m délkových.
2. S uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IV-12-2014261/1, akce „Sezemice 290/8
– Business Space – 20 RD - kNN“ přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č.
1754/3, 424/19, 1754/1, 290/15, 1754/2, 290/27, 388/1, 387/1 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou za těchto podmínek:
a) Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 6.800 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 částí pozemků p. č.
1754/3, 424/19, 1754/1, 290/15, 1754/2, 290/27, 388/1, 387/1 v k. ú. Sezemice 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. 1754/3, 424/19,
1754/1, 290/15, 1754/2, 290/27, 388/1, 387/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou,
s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín,
Teplická 874/8 za cenu 6.800 Kč bez DPH.
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IV. Ukládá:
1. Do doby vybudování stavby „Sezemice 290/8 – Business Space – 20 RD - kNN“, uzavřít
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 31.03.2016
Z: vedoucí OSMŽP
1. Po vybudování stavby „Sezemice 290/8 – Business Space – 20 RD - kNN“ uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení.
T: 31.12.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/35/5/2016
Rada města Sezemice:
I.

Souhlasí:
1. Se stavbou „Sezemice p. č. 558/3 – Žáček – rozšíření kNN“. Předpokládaný rozsah
dotčení pozemku p. č. 1769/9 v k. ú. Sezemice nad Loučnou činí 60 m délkových.
2. S uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IV-12-2014284/VB/1, „Sezemice p. č.
558/3 – Žáček – rozšíření kNN“, přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č.
1769/9 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za těchto podmínek:
a) Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 3.000 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.
1769/9 v k. ú. Sezemice 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 pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č. 1769/9 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ Distribuce, a.
s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 3.000 Kč bez DPH.
IV. Ukládá:
1. Do doby vybudování stavby „Sezemice p. č. 558/3 – Žáček – 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: 31.03.2016
Z: vedoucí OSMŽP
2. Po vybudování stavby „Sezemice p. č. 558/3 – Žáček – rozšíření kNN“ uzavřít smlouvu
o zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení.
T: 31.12.2017
Z: vedoucí OSMŽP
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Usnesení č. R/36/5/2016
Rada města Sezemice:
Pověřuje zaměstnance města zařazeného do Městského úřadu Sezemice paní Ing. Moniku
Liduchovou, referentku odboru správy majetku a životního prostředí, bytem Kunětice 80,
nar. 29.04.1971, aby zastupovala město Sezemice ve věcech týkající se členství města
ve společenství vlastníků jednotek a zastupovala město při jednáních valné hromady a přitom
činila veškeré úkony související s účastí vlastníka bytových jednotek na valné hromadě, tj.
předkládala návrhy, o předložených návrzích hlasovala a v plném rozsahu vykonávala práva
a povinnosti člena společenství vlastníků jednotek vyplývající z účasti na valné hromadě
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu se zájmy města Sezemice.
Usnesení č. R/37/5/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí oznámení Bc. Veroniky Machaté, ředitelky mateřské školy, o průběhu a
výsledcích výběrového řízení na dodavatele opravy střešní krytiny na budově mateřské
školy č. p. 596.

II. Souhlasí s použitím fondu investic Mateřské školy Pohádka, Sezemice, na opravu střešní
krytiny do výše 436 tis. Kč.

Martin Staněk
starosta města

Ing. Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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