Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města
ze zasedání Rady města Sezemice
Den konání jednání:
Místo jednání

21.01.2015
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205

Usnesení č. R/7/2/2015
Návrh usnesení:
Rada města projednala průběžnou kontrolní zprávu o plnění usnesení rady města a tuto
I. Schvaluje
a dále:
Ponechává v evidenci:
Vyřazuje z evidence:
R/92/10/2008, R/32/2/2010, R/150/16/2010,
R/38/3/2014, R/50/4/2014, R/51/4/2014, R/73/6/2014,
R/180/16/2011, R/115/15/2012, R/35/4/2013, R/100/8/2014, R/141/14/2014,R/142/14/2014,
R/88/8/2013, R/137/15/2013, R/40/3/2014,
R/145/14/2014, R/3/2/2014, R/4/2/2014, R/5/2/2014,
R/88/7/2014, R/90/7/2014, R/101/8/2014,
R/6/2/2014, R/7/2/2014, R/17/3/2014, R/19/3/2014,
R/115/9/2014, R/116/9/2014, R/135/12/2014, R/21/3/2014, R/29/4/2014, R/30/4/2014, R/31/4/2014,
R/139/14/2014,R/140/14/2014, R/2/2/2014,
R/32/4/2014, R/38/5/2014,
R/14/3/2014, R/15/3/2014, R/27/4/2014,
R/28/4/2014, R/33/4/2014, R/34/4/2014,
R/3/1/2015, R/5/1/2015, R/6/1/2015
II. Schvaluje změny termínů plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy.
III. Ruší usnesení č. R/29/2/2010.
Usnesení č. R/8/2/2015
Rada města:
Schvaluje odpisový plán Základní školy Sezemice, okres Pardubice, na rok 2015 ve výši
745.324 Kč.
Usnesení č. R/9/2/2015
Rada města:
I. Bere na vědomí zprávu o cenách za likvidace hrobových míst.
II. Schvaluje ceník služeb na pohřebišti v Sezemicích s účinnosti od 01.01.2015. Ceník
služeb je uveden v příloze usnesení.

Usnesení č. R/10/2/2015
Rada města projednala předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:
Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 10 uvedené v rozpočtovém opatření dle rozpisu
rozpočtu č. 4/2014. Rozpočtové změny budou zahrnuty do rozpočtu roku 2014, a to
k 31.12.2014.
Usnesení č. R/11/2/2015
Rada města:
I. Bere na vědomí uvolnění bytu č. 139 v Domě s pečovatelskou službou (DPS), Havlíčkova
700, Sezemice.
II. Rozhoduje přidělit byt č. 139 v Domě s pečovatelskou službou, Havlíčkova 700, Sezemice
paní Marcele Tláskalové, bytem Sezemice, Masarykova 267. Určuje náhradnici pro
přidělení bytu, a to paní Věru Holubovou, bytem Sezemice, Tyršovo nám. 16. Stanovuje
podmínky nájemní smlouvy:
1. Nájem se sjednává na dobu neurčitou s účinností od 01.02.2015
2. Výše měsíčního nájemného se stanovuje na částku 25 Kč/m2.
I. Ukládá OSMŽP uzavřít nájemní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení.
T: 31.01.2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/12/2/2015
Rada města:
I. Bere na vědomí žádost KM o prodloužení nájemní smlouvy, podle které užívá byt č.
3, Masarykova ul. 515, Sezemice.
II. Rozhoduje prodloužit dobu trvání nájmu k bytu č. 3, Masarykova ul. 515, Sezemice, který
na základě nájemní smlouvy užívá KM, o jeden rok do 31.01.2016.
III. Ukládá OSMŽP uzavřít dodatek k nájemní smlouvě dle bodu II. tohoto usnesení.
T: 31.01.2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/13/2/2015
Rada města:
I.

Souhlasí
1. se stavbou „Počaply, p. č. 95/1 – Foglová – rozšíření kNN“. Předpokládaný rozsah
dotčení pozemků p. č. 86/8 a p. č. 95/2 v k. ú. Počaply nad Loučnou činí 30 bm.
2. s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IV-12-2012958/VB/1, „Počaply, p. č.
95/1 – Foglová – rozšíření kNN“, přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 86/8
a p. č. 95/2 v k. ú. Počaply nad Loučnou za těchto podmínek:
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 1.500 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 pozemků p. č.
86/8 a p. č. 95/2 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 86/8 a p. č. 95/2 v k. ú.
Počaply nad Loučnou, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ Distribuce, a.
s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 1.500 Kč bez DPH.
IV. Ukládá
1. do doby vybudování stavby „Počaply, p. č. 95/1 – Foglová – 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: 31.01.2015
Z: vedoucí OSMŽP
2. po vybudování stavby „Počaply, p. č. 95/1 – Foglová – rozšíření kNN“ uzavřít smlouvu
o zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení.
T: 31.12.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/14/2/2015
Rada města:
I. Bere na vědomí doručenou žádost o pronájem pozemku p. č. 910/29 v k. ú. Sezemice
nad Loučnou pana Aleše Hudáka.
II. Rozhoduje zachovat nájemní smlouvu na pozemek p. č. 910/29 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou ze dne 26.04.2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.12.2012 a dodatku č. 2 ze
dne 01.12.2014, která je uzavřena mezi městem jako pronajímatelem a společností ZEAS,
a. s. Pod Kunětickou horou, se sídlem Staré Hradiště 490 jako nájemcem.
III. Ukládá odboru informovat žadatele pana Aleše Hudáka, bytem Bohumileč 4 dle bodu II.
tohoto usnesení.
T: 15.02.2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/15/2/2015
Rada města
I.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem
– pozemku p. č. 1647/94 o výměře 7 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou a části pozemku p.
č. 1647/34 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 30 m2, která bude upřesněna na
základě geometrického plánu po dokončení stavby „Chodník podél silnice I/36 Sezemice“
z vlastnictví pana JH do vlastnictví města a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní na
uvedené pozemky.

Stránka 3 ze 4

II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva - pozemku p. č. 1647/94 o
výměře 7 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou a části pozemku p. č. 1647/34 v k. ú. Sezemice
nad Loučnou o výměře cca 30 m2 zastupitelstvu města.
T: 10.03.2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/16/2/2015
Rada města na základě usnesení ZM č. Z/29/2/2014 ze dne 06.06.2014:
Souhlasí se zahájením výběrového řízení na akci „Zateplení objektů A, B a D ZŠ
Sezemice“.
II. Ukládá starostovi jednat s firmou INGENIRING KRKONOŠE a.s.., Pražská 135, Trutnov,
o podmínkách zajištění výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zateplení objektů A, B a
D ZŠ Sezemice“ v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
T: 31.01.2015
Z: starosta města

I.

Usnesení č. R/17/2/2015
Rada města:
I.

Bere na vědomí žádosti organizace Domov pod Kuňkou, Ráby 162, Staré Hradiště, a
obecně prospěšné společnosti KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s., Smetanova 470, Ústí
nad Orlicí, o poskytnutí příspěvku na financování sociálních služeb.
II. Bere na vědomí žádosti České abilympijské asociace, o. s., Pardubice a společnosti
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. p. s. o příspěvek na svoji činnost.
III. Souhlasí s rozhodnutím starosty města o poskytnutí příspěvků těmto organizacím:
1. Oblastní charita Pardubice příspěvek ve výši 10.000 Kč.
2. Domov U Fontány Přelouč ve výši 5.000 Kč.
3. Domov pod Kuňkou ve výši 2.000 Kč.
4. Česká abilympijská asociace, o. s., Pardubice ve výši 2.000 Kč.
5. Základní škola a praktická škola SVÍTÁNÍ, o. p. s. Pardubice ve výši 2.000 Kč.
Usnesení č. R/18/2/2015
Rada města v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Schvaluje starostovi města, poskytnutí náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou část
dovolené za kalendářní rok 2014, a to v odměně za měsíc leden 2015.

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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