MĚSTO SEZEMICE
VÝPIS

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE
Den konání jednání: 22. 04. 2014
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790,
Sezemice
Usnesení č. R/56/5/2014
Rada města
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit převod budovy bez čísla popisného umístěné
na st. p. č. 27/3 v k. ú. Počaply nad Loučnou formou souhlasného prohlášení na Českou
republiku s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik
II. ukládá
1. zveřejnit záměr města převést budovu bez čísla popisného umístěné na st. p. č. 27/3
v k. ú. Počaply nad Loučnou
2. předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva budovy bez čísla popisného
umístěné na st. p. č. 27/3 v k. ú. Počaply nad Loučnou formou souhlasného
prohlášení na Českou republiku s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik
zastupitelstvu města
T: 03. 06. 2014
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/57/5/2014
Rada města
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem
- pozemkům p. č. 377/61 a p. č. 377/62 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za kupní cenu
určenou dle znaleckého posudku jako cenu v místě a čase obvyklou z majetku
společnosti RWE GasNet, s.r.o. do majetku města
II. ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva do majetku města
Sezemice - pozemků p. č. 377/61 a p. č. 377/62 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
zastupitelstvu města
T: 03. 06. 2014
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/58/5/2014
Rada města
I. konstatuje, že záměr města pronajmout část pozemku p. č. 290/23 o výměře 108 m 2
v k. ú. Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
II. rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu části nemovité věci č. 100345-000-00 v předloženém
znění, které je nedílnou součástí tohoto usnesení s nájemcem T-Mobile Czech Republic
a.s., IČ 64949681, 149 00 Praha 4, Tomíčkova 2144/1, jejímž předmětem je pronájem
části pozemku p. č. 290/23 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 108 m2 za smluvní
nájemné ve výši 70.000 Kč ročně s úpravou nájemného dle indexu průměrné roční míry
inflace dle bodu 2 čl. 5 uvedené smlouvy, nájemné za rok 2014 bude hrazeno, s ohledem
na umístění zařízení na pozemku, v celé výši 70.000 Kč
III. ukládá uzavřít smlouvu o nájmu části nemovité věci č. 100345-000-00 dle bodu II. tohoto
usnesení
T: 15. 05. 2014
Z: vedoucí OSMŽP

Usnesení č. R/59/5/2014
Rada města
I. konstatuje, že záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1889/12 o výměře 20 m2 v k.
ú. Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
II. rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu v předloženém znění, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení, s nájemcem CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČ 25917773, se sídlem
Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9 – Čakovice, jejímž předmětem je pronájem části
pozemku p. č. 1889/12 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 20 m2 za smluvní
nájemné ve výši 20.000 Kč ročně, nájemné za rok 2014 bude hrazeno, s ohledem na
umístění reklamního zařízení na pozemku, v celé výši 20.000 Kč
III. ukládá uzavřít nájemní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení
T: 15. 05. 2014
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/60/5/2014
Rada města
schvaluje ceník jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve
vlastnictví Města Sezemice, který je nedílnou součástí tohoto usnesení
Usnesení č. R/61/5/2014
Rada města
I. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým
věcem – pozemkům p. č. 1507/12 a 1507/13 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví
města
II. ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva - pozemků p. č. 1507/12
a 1507/13 v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města
T: 03. 06. 2014
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/62/5/2014
Rada města
I. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým
věcem – pozemku p. č. 1897/7 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města
II. ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva - pozemku p. č. 1897/7
v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města
T: 03. 06. 2014
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/63/5/2014
Rada města
I. schvaluje příspěvek jednotlivým zájmovým organizacím na činnost mládeže (§ 3429
schváleného rozpočtu) takto:
1. TJ Spartak Sezemice
148.000 Kč
v členění:
a)
oddíl kopané
80.000 Kč
b)
odbor sport pro všechny
65.000 Kč
c)
oddíl stolní tenis
3.000 Kč
2. Prosport Sezemice, kanoistický klub
53.000 Kč
3. Junák, oddíl skautů a skautek
21.000 Kč
4. Jednotka sporu dobrovolných hasičů – oddíl mladí hasiči
33.000 Kč
5. Sportovně střelecký klub
53.000 Kč
6. Kynologický klub
21.000 Kč
7. Agility Sezemice
21.000 Kč
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II. ukládá vedoucí FO uzavřít smlouvy na poskytnutí účelového příspěvku na rozvoj dětí a
mládeže dle bodu I.
Usnesení č. R/64/5/2014
Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
I. stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
II. schvaluje směrnici č. 2/2014, Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, podnětů a
stížností
Usnesení č. R/65/5/2014
Rada města
I. bere na vědomí
1. rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 10. 04. 2014 o přidělení grantu
z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných
objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji pro rok 2014 ve výši 100.000 Kč
na akci „Sezemice, Husovo nám. čp. 92, výměna oken“
2. rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 10. 04. 2014 o přidělení grantu
z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných
objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji pro rok 2014 ve výši 30.000 Kč
na akci „Sezemice, pomník Jana Husa, obnova“
3. rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 10. 04. 2014 o přidělení grantu
v oblasti cestovního ruchu v roce 2014 v rámci programu Podpora budování
infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji ve výši 120.000 Kč na akci
„Dětská hřiště ve Veské a v Lukovně“
4. rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 10. 04. 2014 o přidělení grantu
v oblasti cestovního ruchu v roce 2014 v rámci programu Podpora budování
infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji ve výši 30.000 Kč na akci
„Informační tabule města“
II. přijímá
1. grant z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a
drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji pro rok 2014 ve výši
100.000 Kč na akci „Sezemice, Husovo nám. čp. 92, výměna oken“
2. grant z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a
drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji pro rok 2014 ve výši
30.000 Kč na akci „Sezemice, pomník Jana Husa, obnova“
3. grant z programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém
kraji ve výši 120.000 Kč na akci „Dětská hřiště ve Veské a v Lukovně “
4. grant z programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém
kraji ve výši 30.000 Kč na akci „Informační tabule města“
III. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí grantu v oblasti cestovního ruchu v roce 2014
v rámci programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém
kraji, podle které je předmětem smlouvy
1. účelové poskytnutí neinvestičního grantu z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje na „Informační tabule města“
2. účelové poskytnutí investičního grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
na „Dětská hřiště ve Veské a v Lukovně“

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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