Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

23.03.2016
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost

Usnesení č. R/38/6/2016
Rada města projednala průběžnou kontrolní zprávu o plnění usnesení rady města a tuto:
I. Schvaluje
a dále:
Ponechává v evidenci:
Vyřazuje z evidence:
R/180/16/2011,R/115/15/2012, R/137/15/2013,
R/33/6/2015, R/34/6/2015, R/41/8/2015,
R/83/14/2015, R/121/19/2015,R/122/19/2015,
R/128/20/2015,R/148/22/2015,R/3/1/2016,
R/4/1/2016, R/27/4/2016, R/28/4/2016,
R/31/5/2016, R/32/5/2016, R/34/5/2016,
R/35/5/2016.

R/150/16/2010, R/139/14/2014,R/140/14/2014,
R/33/4/2014, R/55/11/2015, R/96/16/2015,
R/119/19/2015,R/120/19/2015, R/127/20/2015,
R/129/20/2015, R/133/21/2015, R/142/22/2015,
R/144/22/2015,R/145/22/2015, R/152/23/2015
R/155/23/2015,R/156/23/2015, R/163/24/2015,
R/165/24/2015, R/167/24/2015, R/171/25/2015,
R/172/25/2015, R/174/25/2015, R/175/25/2015,
R/2/1/2016, R/6/1/2016, R/7/1/2016, R/12/1/2016,
R/14/2/2016, R/15/2/2016, R/16/2/2016, R/17/2/2016,
R/18/2/2016, R/20/3/2016, R/21/3/2016, R/22/3/2016,
R/26/3/2016.
II. Schvaluje změny termínů plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy.
Usnesení č. R/39/6/2016
Rada města Sezemice:

Ukládá OSMŽP předložit přehled vlastníků pozemků, které sousedí s pozemkem p. č. 456/1
v k. ú. Veská a zjistit přístupnost na tyto pozemky. Dále ukládá předložit snímek mapy, kde
budou zakresleny sítě, které vedou po pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Veská, a orientační kupní
cenu obvyklou.

Usnesení č. R/40/6/2016
Rada města Sezemice:
I.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vlastnického práva
k nemovitým věcem – pozemkům p. č. 1826/5, 1826/6, 1841/11 a části p. č. 1875/3 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou, která bude oddělena na základě geometrického plánu z
vlastnictví města do vlastnictví Pardubického kraje s upozorněním, že dne 29.02.2016
byla uzavřena smlouva o právu použití pozemku pro stavbu „Počaply nad Loučnou –
Lokalita Z18 – jižní část, Komunikace a inženýrské sítě“ s panem Romanem Hubníkem,
Horní Lán 57, 779 00 Olomouc, kde město jako vlastník dalo souhlas s umístěním a
realizací stavby mimo jiné na pozemku p. č. 1826/6 v k. ú. Sezemice nad Loučnou.

II. Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vlastnického práva
k nemovitým věcem – pozemku p. č. 481/2 v k. ú. Lukovna z vlastnictví města do
vlastnictví Pardubického kraje.
III. Souhlasí s tím, aby Pardubický kraj objednal zhotovení geometrického plánu na rozdělení
pozemku p. č. 1875/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou – oddělit silnici (zastavěnou část) a
část pozemku pod chodníky, která zůstane v majetku města.
IV. Ukládá:
1. Zveřejnit záměr města bezúplatně převést pozemky p. č. 1826/5, 1826/6, 1841/11 a
část p. č. 1875/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, která bude oddělena na základě
geometrického plánu z vlastnictví města do vlastnictví Pardubického kraje.
2. Předložit zprávu týkající se bezúplatného převodu vlastnického práva – pozemků p. č.
1826/5, 1826/6, 1841/11 a části p. č. 1875/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, která bude
oddělena na základě geometrického plánu zastupitelstvu města.
T: 07.06.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/41/6/2016
Rada města Sezemice:
I.

Souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 811/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře
40 m2 (dle přílohy).

II. Ukládá:
1. Zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 811/2 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou o výměře 40 m2 na dobu určitou dvou let za roční nájemné 400 Kč.
2. Předložit zprávu týkající se pronájmu části pozemku p. č. 811/2 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou radě města.
T: 04.05.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/42/6/2016
Ukládá prověřit umístění plynovodního potrubí ve vjezdu na pozemek p. č. 1507/12
v k. ú. Sezemice nad Loučnou a zjistit rozměry vjezdu na tento pozemek.
T: 15.04.2016
Z: vedoucí OSMŽP
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Usnesení č. R/43/6/2016
Rada města Sezemice:
I.

Konstatuje, že záměr města změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 31.03.2003 včetně
dodatku č. 1 ze dne 31.05.2012 na pronájem části pozemku p. č. 86/21 o výměře 120 m2,
orná půda v k. ú. Počaply 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 dodatek č. 2 ke smlouvě č. 11207C o nájmu části nemovitosti –
pozemku ze dne 31.01.2003, FIN ID:112070, výše nájemného se mění s účinností od
01.01.2017 na částku 650 Kč/m2, tj. celkové roční nájemné bude výši 78.000 Kč, a
prodlužuje se doba nájmu na dobu určitou do 31.12.2033, ostatní ujednání smlouvy
zůstávají nezměněna.
III. Ukládá uzavřít dodatek č. 2 dle bodu II. tohoto usnesení.
T: 30.04.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/44/6/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí zprávu ve věci průměrné roční míry inflace v roce 2015, která je ve výši
0,3 %, a následného navyšování nájemného o míru inflace u nájemních smluv na pozemky
a nebytové prostory.

II. Rozhoduje nenavyšovat nájemné v roce 2016 o míru inflace za rok 2015 – 0,3 % do výše
nájemného 15.000 Kč. Nájemné ve výši 15.000 Kč a více bude řádně navyšováno.
III. Ukládá navýšit nájemné v roce 2016 o míru inflace za rok 2015 – 0,3 % dle bodu II. tohoto
usnesení.
IV. Ukládá navýšit nájemné v roce 2017 o míru inflace za roky 2014 – 2016.
T: 30.06.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/45/6/2016
Rada města Sezemice:
I. Rozhoduje uzavřít Smlouvu o právu použití pozemku pro stavbu „Sezemice Lokalita Z8 sever Komunikace a inženýrské sítě“, která je v souladu s projektovou dokumentací
umístěna i na pozemcích p. č. 387/1 a 387/10 – orná půda v k. ú. Sezemice nad Loučnou,
které jsou ve vlastnictví města Sezemice. Účastníci smlouvy – vlastník nemovitosti: město
Sezemice, stavebník: Bohumír Brandejs, bytem Bartoňova 1030, Pardubice 12. Znění
smlouvy je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
II. Ukládá uzavřít Smlouvu o právu použití pozemku pro stavbu „Sezemice Lokalita Z8 - sever
Komunikace a inženýrské sítě“ dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 15.04.2016
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/46/6/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí žádost pana Karla Richtera, vedoucího tanečního klubu Apel Holice o
prominutí poplatků za pronájem sálu města Sezemice za účelem uspořádání celostátní
taneční soutěže dne 02.04.2016.
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II.

Schvaluje poplatky související s pronájmem sálu města na den 02.04.2016, kdy se koná
celostátní taneční soutěž s názvem „Sezemický pohár“ organizovanou TK Apel Holice za
podpory města Sezemice takto:
1. Poplatek za pronájem sálu se stanovuje ve výši 5.600 Kč včetně DPH.
1. Poplatek za úklid sálu se stanovuje dle schváleného ceníku.
2. Poplatek za hasičskou hlídku se stanovuje dle schváleného ceníku.
III. Ukládá zajistit veškeré náležitosti spojené s pronájmem sálu dle bodu II. tohoto usnesení.
T: 31. 03. 2016
Z: tajemnice úřadu
Usnesení č. R/47/6/2016
Rada města Sezemice:
I. Schvaluje poskytnutí dotace zájmovým organizacím na rozvoj mládeže a sportu (§ 3429)
pro rok 2016 takto:
1. Junák - český skaut, středisko A. Bartoše Sezemice, z. s., Kunětická 499, Sezemice,
IČ 60159936 – 23.000 Kč.
2. HASIČI SEZEMICE, Mezi Mosty 693, Sezemice, IČ 64810216, oddílu mladí hasiči –
36.000 Kč.
3. Český kynologický svaz, základní kynologická organizace Sezemice, Nerudova 744,
Sezemice, IČ 60160179 – 7.000 Kč.
4. Agility Sezemice, Nerudova 732, Sezemice, IČ: 26664569 – 20.000 Kč.
II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace zájmovým organizacím na
rozvoj mládeže a sportu (§ 3429) pro rok 2016 takto:
1. TJ Spartak Sezemice, Mezi Mosty 726, Sezemice, IČ 42938937, celkem 142.000 Kč
a)
Oddíl kopané – 65.000 Kč.
b)
Odbor sport pro všechny – 68.000 Kč.
c)
Oddíl stolního tenisu – 4.000 Kč.
d)
Cykloturistický oddíl – 5.000 Kč.
2. Kanoistický klub Prosport Sezemice, Lukovna 6, Sezemice, IČ 60159693 – 65.000 Kč.
3. Sportovně střelecký klub Sezemice, Ke Křížku 658, Sezemice, IČ 60157291 –
57.000 Kč.
III. Ukládá:
1. Uzavřít se zájmovými organizacemi dle bodu I. tohoto usnesení veřejnoprávní smlouvy.
2. Předložit zastupitelstvu města návrh na poskytnutí dotací pro zájmové organizace dle
bodu II. tohoto usnesení.
3. Postupovat podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
T: 30.06.2015
Z: tajemnice úřadu
Usnesení č. R/48/6/2016
Rada města Sezemice:
I.

Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 11.01.2016 uzavřené mezi městem
Sezemice a organizací MAS Region Kunětické hory, z. s. Předmětem dodatku bude
změna článku I. a II., kde předmětem smlouvy o výpůjčce bude kancelář v 2. NP, číslo
dveří 209 o výměře 15 m2. Ostatní ustanovení smlouvy o výpůjčce se měnit nebudou.

II. Ukládá zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 11.01.2016 uzavřené
mezi městem Sezemice a organizací MAS Region Kunětické hory, z. s. dle bodu I.
Termín: 31.03.2016
Zodpovídá: vedoucí OSMŽP
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Usnesení č. R/49/6/2016
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí petici dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990
Sb., o právu petičním za nepovolení výstavby objektu pro dětskou skupinu s bytovou
jednotkou na pozemku p. č. 388/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou. Touto peticí se bude
zabývat odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Sezemice.

II. Bere na vědomí vyjádření odboru stavebního úřadu a územního plánování k petici proti
výstavbě objektu pro dětskou skupinu na pozemku p. č. 388/2 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou.
III. Konstatuje, že odbor stavebního úřadu a územního plánování musí postupovat v souladu
s územním plánem města Sezemice a v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími
předpisy.
IV. Požaduje pro případ, kdy stavební úřad bude rozhodovat o povolení objektu s občanskou
vybaveností v ulici Dlouhá v Sezemicích, aby byl tento záměr předložen radě města
k vyjádření.

Martin Staněk
starosta města

Ing. Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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