MĚSTO SEZEMICE
VÝPIS

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE
Den konání jednání: 18. 06. 2013
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790,
Sezemice
Usnesení č. R/94/10/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a
schvaluje odpisový plán Základní školy Sezemice na rok 2013 ve výši 821.120 Kč.
Usnesení č. R/95/10/2013
Rada města projednala předloženou zprávu a
I. bere na vědomí postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě o převodu
bytové jednotky č. 735/19 – byt č. 813 ul. Smetanova 735, Sezemice
II. po vyrovnání pohledávek vůči městu souhlasí s převodem bytu č. 813, ul. Smetanova
735, Sezemice
III. schvaluje pronájem bytu č. 813, ul. Smetanova 735, Sezemice s účinností od 01. 07.
2013
IV. ukládá odboru správy majetku a ŽP uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu
bytové jednotky a nájemní smlouvu dle bodu II. a III.
T: 30. 06. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/96/10/2013
Rada města projednala předloženou zprávu a
I. bere na vědomí postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě o převodu
bytové jednotky č. 733/28 – byt č. 632 ul. Smetanova 733, Sezemice
II. po vyrovnání pohledávek vůči městu souhlasí s převodem bytu č. 632 ul. Smetanova
733, Sezemice
III. schvaluje pronájem bytu č. 813, ul. Smetanova 733, Sezemice s účinností od 01. 07.
2013
IV. ukládá odboru správy majetku a ŽP uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu
bytové jednotky a nájemní smlouvu dle bodu II. a III.
T: 30. 06. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/97/10/2013
Rada města projednala předloženou zprávu a
I. schvaluje změnu nájemní smlouvy, nájem k bytu č. 17, Tyršovo nám 722, Sezemice se
uzavírá na dobu jednoho roku do 30. 06. 2014
II. ukládá odboru správy majetku a ŽP uzavřít dodatek k nájemní smlouvě
T: 30. 06. 2013
Z: vedoucí OSMŽP

Usnesení č. R/98/10/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a
I. bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci – převedení části pozemku p. č. 50/1 v k. ú.
Počaply nad Loučnou, na které je umístěn kříž
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 50/1 v k. ú.
Počaply nad Loučnou nově označené jako p. č. 50/5 o výměře 116 m2 orná půda do
majetku města Sezemice, a to formou darovací smlouvy za podmínek, že město
Sezemice bude hradit veškeré náklady spojené s převodem části výše uvedeného
pozemku
III. ukládá
1. jednat s vlastníkem pozemku p. č. 50/1 v k. ú. Počaply nad Loučnou o převodu části
pozemku do majetku města Sezemice
2. předložit zprávu týkající se převodu části pozemku p. č. 50/1 v k. ú. Počaply nad
Loučnou o výměře 116 m2 zastupitelstvu města
T: 10. 09. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/99/10/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a doplňuje a mění bod I. a II. usnesení č.
R/141/13/2011 ze dne 21. 07. 2011 takto:
I. souhlasí
1. se stavbou „Sezemice, Velké Koloděje – Mareček - knn“. Jedná se o kabelové vedení
NN uložené v zemi (kabel AYKY 3 x 120 + 70 mm2) v délce cca 3 m na pozemcích p.
č. 660/16, p. č. 811/4, p. č. 811/5 v k. ú. Velké Koloděje.
2. s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemcích p. č. 660/16, p. č. 811/4, p. č. 811/5 v k. ú. Velké Koloděje za těchto
podmínek:
a)
cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 1.500,bez DPH
b)
oprávněná strana z věcného břemene provede úhradu ve prospěch strany
povinné z věcného břemene jednorázově, a to nejpozději do 30 dnů od doručení
smlouvy o zřízení věcného břemene s vyznačenou doložkou o provedení vkladu
práva odpovídajícímu věcnému břemeni dle této smlouvy do katastru
nemovitostí na adresu strany oprávněné
c)
oprávněný předloží před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
geometrický plán
d)
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 „právo umístění, zřízení a provozování“ kabelového
vedení NN v pozemcích p. č. 660/16, p. č. 811/4, p. č. 811/5 v k. ú. Velké Koloděje,
přičemž povinným bude Město Sezemice a oprávněným bude společnost ČEZ Distribuce
a.s. se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, zastoupená Ing. Tomášem Bártou, Na Pašti
183, Srch a to za podmínek uvedených v bodu I tohoto usnesení
Usnesení č. R/100/10/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a mění bod I. 2. a) usnesení č. R/87/8/2011
ze dne 28. 04. 2011 takto:
cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 1.500 bez DPH
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Usnesení č. R/101/10/2013
Rada města projednala předloženou zprávu a
I. bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
„Samosběrný zametací stroj na úklid silničních komunikací“
II. rozhodla
1. vyloučit ze zadávacího řízení na akci „Samosběrný zametací stroj na úklid silničních
komunikací“ uchazeče Haiteco CZ s.r.o., Družstevní 357, Ústí nad Orlicí, pro
nesplnění požadavků zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci
2. přidělit veřejnou zakázku „Samosběrný zametací stroj na úklid silničních komunikací“
uchazeči Daniš Davaztechnik s.r.o., Přerov III – Lověšice 265, Přerov, IČO:
28644875, nabídková cena: 2.095.000 Kč bez DPH
III. schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku „Samosběrný zametací stroj na úklid
silničních komunikací“ s uchazečem Daniš Davaztechnik s.r.o., Přerov III – Lověšice
265, Přerov, IČO: 28644875
IV. ukládá zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a o
výběru nejvhodnější nabídky a následně zajistit uzavření kupní smlouvy.
T: ihned
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/102/10/2013
Rada města
schvaluje plán schůzí Rady města Sezemice na II. pololetí 2013

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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