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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 13.01.2016 
Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  

Usnesení č. R/1/1/2016 

Rada města projednala p ředloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění 
pozdějších p ředpis ů: 

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 14 uvedené v rozpočtovém opatření dle rozpisu 
rozpočtu č. 4/2015 k 31.12.2015.  

Usnesení č. R/2/1/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Doporu čuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem 
– části pozemku p. č. 1470/29 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 26 m2 

z vlastnictví města. 

II. Ukládá:  

1. Zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1470/29 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou o výměře cca 26 m2. 

2. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – části pozemku p. č. 1470/29 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města. 
T: 08.03.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/3/1/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Souhlasí:  
1. Se stavbou „Sezemice, Jiráskova p. č. 932/20 – Ruml - kNN“ Předpokládaný rozsah 

dotčení pozemku p. č. 1802/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou činí 2 bm. 
2. S uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IV-12-2014137/VB/02, „Sezemice, 
Jiráskova p. č. 932/20 – Ruml - kNN“ přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č. 
1802/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou 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. 
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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. 
1802/2 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. 1802/2 v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou, 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 „Sezemice, Jiráskova p. č. 932/20 – Ruml - kNN“, uzavřít 

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu dle bodu I. tohoto usnesení. 
T: 31.01.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. Po vybudování stavby „Sezemice, Jiráskova p. č. 932/20 – Ruml - kNN“ uzavřít smlouvu 
o zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení. 
T: 31.12.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/4/1/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Souhlasí: 
1. Se stavbou „Sezemice p. č. 589/5 – Hynek – úprava kNN“. Předpokládaný rozsah 

dotčení pozemků p. č. 1764/1, 1764/4, 589/8 v k. ú. Sezemice nad Loučnou činí 94 bm. 
2. S uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IP-12-2007713/VB/01, „Sezemice p. č. 
589/5 – Hynek – úprava kNN“ přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 1764/1, 
1764/4, 589/8 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za těchto podmínek:  
a) Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 4.700 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. 
1764/1, 1764/4, 589/8 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. 1764/1, 1764/4, 
589/8 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 4.700 Kč bez DPH. 
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IV. Ukládá: 
1. Do doby vybudování stavby „Sezemice p. č. 589/5 – Hynek – úprava kNN“, uzavřít 

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu dle bodu I. tohoto usnesení. 

T: 31.01.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 
2. Po vybudování stavby „Sezemice p. č. 589/5 – Hynek – úprava kNN“ uzavřít smlouvu o 

zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení. 
T: 31.12.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/5/1/2016 

Rada města Sezemice: 

Souhlasí s podnájmem bytu č. 1322, Spojovací 740, Sezemice. 

Usnesení č. R/6/1/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na v ědomí smlouvu o dílo na zhotovení prováděcí projektové dokumentace na 
„Revitalizaci a snížení energetické náročnosti objektu Dům s pečovatelskou službou, 
Tyršovo náměstí čp. 721, Sezemice“ a tuto smlouvu schvaluje . 

II. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo na zhotovení prováděcí projektové 
dokumentace na „Revitalizaci a snížení energetické náročnosti objektu Dům s 
pečovatelskou službou, Tyršovo náměstí čp. 721, Sezemice“ s Ing. Vítězslavem 
Vomočilem, Sezemická 1243, Pardubice, IČ 131 79 527 

III. Ukládá zajistit uzavření smlouvy o dílo na zhotovení prováděcí projektové dokumentace 
na „Revitalizaci a snížení energetické náročnosti objektu Dům s pečovatelskou službou, 
Tyršovo náměstí čp. 721, Sezemice“ s Ing. Vítězslavem Vomočilem, Sezemická 1243, 
Pardubice, IČ 131 79 527 
T: 31.01.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/7/1/2016 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na v ědomí  doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek v rámci 
výběrového řízení na akci „Dodávka měřiče rychlosti“.  

II. Rozhoduje:  

1. V souladu se směrnicí č. 01/2013 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu v městě Sezemice o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ATS-Telcom 
Praha, a. s., IČ: 61860409, podané ve veřejné zakázce „Dodávka měřiče rychlosti“. 

2. Uzavřít na akci „Dodávka měřiče rychlosti“ kupní smlouvu s firmou ATS-Telcom Praha, 
a. s., IČ: 61860409, Trojská 195/88, Praha, za cenu uvedenou v nabídce - cena díla 
337.800 Kč bez DPH (408.738 Kč včetně DPH) 
a tuto smlouvu schvaluje.  

III. Pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na akci „Dodávka měřiče rychlosti“ se 
společností ATS-Telcom Praha, a. s., IČ: 61860409, Trojská 195/88, Praha. 
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IV. Ukládá:  
1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky. 
T: 20.01.2016 
Z: velitel MP 

2. Zajistit uzavření kupní smlouvy na akci „Dodávka měřiče rychlosti“ s vybraným 
uchazečem. 

T: 31.01.2016 
Z: velitel MP 

Usnesení č. R/8/1/2016 

Rada města Sezemice: 

Mění usnesení č. R/16//25/2015 takto: 
Rada města Sezemice schvaluje přílohu č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Sezemice, 
okres Pardubice. Celková hodnota majetku je ve výši 70.704.290,53 Kč (změna – budovy a 
stavby ve výši 66.600.774,69, dlouhodobý hmotný investiční majetek ve výši 1.971.514,10 Kč). 

Usnesení č. R/9/1/2016 

Rada města Sezemice na základ ě žádosti Mate řské školy Pohádka, Sezemice: 

Schvaluje vyřazení nefunkčního a neopravitelného majetku užívaného mateřskou školou. 
Výčet majetku k vyřazení je uveden v žádosti ze dne 30.12.2015. 

Usnesení č. R/10/1/2016 

Rada města Sezemice na základ ě žádosti Petra Houzara, bytem Švermova 272, Brno, z e 
dne 18.12.2015: 

Schvaluje užití znaku města pro účely obrazové přílohy vědecké publikace Klíč ke znakům 
měst České republiky, která bude vydána v rámci ediční řady Moravské zemské knihovny 
v Brně. 

Usnesení č. R/11/1/2016 

Rada města v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní z řízení), ve znění pozd ějších p ředpis ů: 
Schvaluje Martinu Staňkovi, starostovi města, poskytnutí náhrady měsíční odměny za 
nevyčerpanou část dovolené za kalendářní rok 2015, a to v odměně za měsíc leden 2016. 

Usnesení č. R/12/1/2016 

Rada města Sezemice: 

Ukládá tajemnici úřadu zabezpečit účast firmy GNOSTIKA CONSULTING s.r.o. na schůzi 
rady města dne 27.01.2016, kde bude firma prezentovat výsledky procesního a personálního 
auditu Městského úřadu Sezemice, a pozvat na toto jednání členy zastupitelstva města.  

 

Martin Staněk 
starosta města  

Ing. Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


