MĚSTO SEZEMICE
VÝPIS

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE
Den konání jednání: 26. 02. 2013
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790,
Sezemice
Usnesení č. R/33/4/2013
Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Sezemice za
rok 2012
Usnesení č. R/34/4/2013
Rada města projednala předloženou zprávu a
doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjčky z Fondu obnovy bytů a domů
pro rok 2013
Usnesení č. R/35/4/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a
I. souhlasí
1. se stavbou plynárenského zařízení „Plynofikace 3 RD Počápelská ulice, Sezemice“
včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucích
povinných pozemcích ve vlastnictví města Sezemice p. č. 435/2 a 86/19 v k. ú.
Počaply nad Loučnou. Předpokládaný rozsah dotčení pozemku věcným břemenem
činí 65 m délkových (délka vedení potrubí dle PD).
2. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby na pozemcích p. č. 435/2 a 86/19 v k. ú. Počaply nad Loučnou za
těchto podmínek:
a)
cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 1.000 Kč
bez DPH
b)
oprávněný (investor) 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 spočívající v právu zřídit a provozovat na p. č.
435/2 a 86/19 v k. ú. Počaply nad Loučnou plynárenská zařízení a v právu vstupovat a
vjíždět na uvedené nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek v délce cca 65 m
délkových (délka vedení potrubí dle PD), (přesný rozsah věcného břemene dle GP, jenž
bude vyhotoven po geodetickém zaměření stavby), přičemž povinným bude Město
Sezemice a oprávněným bude společnost VČP Net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové,
Pražská třída 485, která je zastoupena společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí
nad Labem, Klíšská 940, a to za podmínek uvedených v bodu I. tohoto usnesení
III. ukládá
1. do doby vybudování stavby plynárenského zařízení „Plynofikace 3 RD Počápelská
ulice, Sezemice“ v délce 65 m délkových (délka vedení potrubí dle PD) na pozemcích
p. č. 435/2 a 86/19 v k. ú. Počaply nad Loučnou, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle bodu I. tohoto
usnesení
T: 15. 03. 2013
Z: vedoucí OSMŽP

2. po vybudování stavby plynárenského zařízení „Plynofikace 3 RD Počápelská ulice,
Sezemice“ v délce 65 m délkových (délka vedení potrubí dle PD) na pozemcích p. č.
435/2 a 86/19 v k. ú. Počaply nad Loučnou, uzavřít smlouvu o zřízení věcného
břemene
T: 31. 12. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/36/4/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a:
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní
s vlastníkem pozemků p. č. 91/6, 91/7 a 91/8 v k. ú. Počaply nad Loučnou, na
uvedených pozemcích je plánována část stavby „Cyklistická stezka Kunětický most –
Sezemice, 2. etapa Počaply – Sezemice“, za podmínek:
1. geometrický plán na oddělení pozemků bude vyhotoven po vybudování stavby
„Cyklistická stezka Kunětický most – Sezemice, 2. etapa Počaply – Sezemice“
2. k uzavření kupní smlouvy dojde pouze v případě, že bude zrealizována stavba
„Cyklistická stezka Kunětický most – Sezemice, 2. etapa Počaply – Sezemice“
3. náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a s převodem pozemků do
majetku města Sezemice uhradí město Sezemice
II. ukládá
1. předložit zprávu týkající se uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle bodu I.
tohoto usnesení zastupitelstvu města

T: 05. 03. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
2. jednat s vlastníkem pozemku o výši kupní ceny
T: 05. 03. 2013
Z: místostarosta města
Usnesení č. R/37/4/2013
Rada města projednala předloženou důvodovou zprávu a
I. bere na vědomí žádost pana JH o napravení vlastnických práv – umístění autobusové
zastávky Sezemice – Zámostí – směr Pardubice ze dne 12. 02. 2013
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků, a to části pozemku p. č.
1647/24 v k. ú. Sezemice nad Loučnou ve vlastnictví pana JH, která je dotčena stavbou
autobusové zastávky Sezemice – Zámostí – směr Pardubice za pozemek p. č. 229/3 v k.
ú. Sezemice nad Loučnou ve vlastnictví města Sezemice
III. ukládá
1. zveřejnit záměr města směnit pozemky dle bodu II. tohoto usnesení
2. předložit zprávu týkající se směny dle bodu II. tohoto usnesení zastupitelstvu města
T: 04. 06. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/38/4/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a
I. bere na vědomí návrh na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 728/24 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou.
II. ukládá zjistit maximální možnou výši náhrady za zřízení věcného břemene a předložit
věc k novému projednání radě města
T: 19. 03. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
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Usnesení č. R/39/4/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a
I. bere na vědomí žádost pana Tomáše Formánka, vedoucího tanečního klubu Apel
Holice, Staroholická 200, Holice,
II. souhlasí s poskytnutím úlevy za pronájem sálu na den 23. 03. 2013, kdy se koná
taneční soutěž pro děti a mládež, ve výši 5.000 Kč včetně DPH (nájemné bude
vyměřeno ve výši 5.600 Kč včetně DPH) za podmínky, že město Sezemice bude
spolupořadatelem akce, požární hlídku zajistí město
III. ukládá odboru správy majetku a životního prostředí zajistit veškeré náležitosti spojené
s pronájmem sálu.
T: 22. 03. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/40/4/2013
Rada města po projednání
I. bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu
II. doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit záměr vybudovat rekreační zónu mezi
Mlýnským potokem a Zadní Lodrantkou v rozsahu varianty 2
III. ukládá předložit zastupitelstvu města k odsouhlasení záměr vybudovat rekreační zónu
mezi Mlýnským potokem a Zadní Lodrantkou v rozsahu varianty 2.
T: 05. 03. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/41/4/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a:
I. bere na vědomí důvodovou zprávu.
II. schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v hodnotě
max. 35 000 Kč
III. ukládá
1. zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro rekonstrukci
Tyršova náměstí, cena cca 35.000 Kč, částka za zpracování projektu bude hrazena
z rozpočtu města
T: 30. 03. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
2. předložit zastupitelstvu města návrh na schválení rozpočtové změny
T: 04. 06. 2013
Z: vedoucí FO
Usnesení č. R/42/4/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a
I. bere na vědomí doručenou žádost o vyjádření k projektu „I/36 Sezemice – obchvat“
II. souhlasí s kladným stanoviskem pro územní řízení projektu „I/36 Sezemice – obchvat“
s těmito výhradami:
1. Není k dispozici hluková studie (příloha E.5) citovaná v technické zprávě. Nedomníváme
se, že provoz na komunikaci nebude mít vliv na okolní obce, které se nacházejí necelých
1000 m od komunikace, navíc v případě obce Počaply („Chalupy“) od místa
mimoúrovňového křížení. Hluková studie musí být dodána v dalším stupni projektové
dokumentace.
2. V prostoru celého zájmového území se nacházejí meliorační systémy, které bohužel
nejsou zdokumentovány, nicméně ve velké míře ovlivňují vodní situaci v zájmovém
území. Z tohoto důvodu je třeba dbát zvýšené opatrnosti při provádění zemních prací.
III. ukládá
1. zaslat vyjádření dle bodu II. 1. a II. 2 společnosti IBR Consulting s.r.o.
2. předložit zastupitelstvu města na vědomí informaci o projektu „I/36 Sezemice –
obchvat“ včetně vyjádření města
T: 05. 03. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
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Usnesení č. R/43/4/2013
Rada města po projednání
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit směrnici č. 1/2013 o způsobu zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu v městě Sezemice se změnami
II. doporučuje v článku I. odst. 3 a v článku V. odst. 1 upravit částky takto:
1. Stavební práce od 500.000 Kč do 1.000.000 Kč bez DPH
2. Dodávky a služby od 200.000 Kč do 1.000.00 Kč bez DPH
Usnesení č. R/44/4/2013
Rada města bere na vědomí žádost Mateřské školy Pohádka, Sezemice a
souhlasí s vyhlášením přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na
školní rok 2013/2014 ve dnech 18. 04. 2013 – 19. 04. 2013
Usnesení č. R/45/4/2013
Rada města bere na vědomí dopis firmy IPIefekt, s.r.o. a firmy ORINBA, s.r.o. ve věci
PROJEKTU „BIOGASS EUROPE from WASTE INFASTRUCTURES for a SUSTAINAABLE
ENERGY - přípravná fáze projektu případné výstavby bioplynové stanice Sezemice“

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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