
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 
Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE 

 
Den konání jednání: 27. 05. 2014 
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, Sezemice 
 
Usnesení č. R/85/7/2014 
Rada města projednala p ředloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění 
pozdějších p ředpis ů 
schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 3 uvedené v rozpočtovém opatření dle rozpisu rozpočtu 
1/2014 
 
Usnesení č. R/86/7/2014 
Rada města projednala p ředloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění 
pozdějších p ředpis ů 
doporu čuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny č. 1 – č. 9 uvedené 
v rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů č. 2/2014, přičemž navrhuje upravit 
rozpočtovou změnu č. 9 (– výdej 3412-5137 částka 85.000 Kč, + výdej 3412-6122 částka 
205.000 Kč) 
 
Usnesení č. R/87/7/2014 
Rada města  
souhlasí s podnájmem bytu č. 933, Nerudova č. p. 739, Sezemice 
 
Usnesení č. R/88/7/2014 
Rada města  
I. souhlasí   

1. se stavbou „Sezemice, p. č. 1750/1 – Šafařík – přípojka kNN“. Předpokládaný rozsah 
dotčení pozemku p. č. 1839 v k. ú. Sezemice nad Loučnou činí 16 m délkových   

2. s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IV-12-2012387/VB/1, „Sezemice, p. č. 
1750/1 – Šafařík - přípojka kNN“, která zakládá právo umístění, zřízení, provozování, 
opravování, údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy přes 
pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č. 1839 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za 
těchto podmínek:  
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 4.300 Kč 

bez DPH 
b) oprávněný 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 - služebnosti „umožňující využití části pozemku p. č. 
1839 v k. ú. Sezemice nad Loučnou pro zřízení a provozování stavby zařízení distribuční 
soustavy nízkého napětí a možnost přetínat pozemek vodiči a umisťovat v něm vedení na 
základě zaměření skutečného provedení 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 na pozemek p. č. 1750/20 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, přes 
pozemek ve vlastnictví města Sezemice parcelní č. 1839 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, 
s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8 za cenu 4.300 Kč bez DPH 
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IV. ukládá  
1. do doby vybudování stavby „Sezemice, p. č. 1750/1 – Šafařík – přípojka kNN“, uzavřít 

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu dle bodu I. tohoto usnesení 

T: 15. 06. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. po vybudování stavby „Sezemice, p. č. 1750/1 – Šafařík – přípojka kNN“ uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení 

T: 31. 12. 2015 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/89/7/2014 
Rada města  
I. nedoporu čuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým 

věcem – pozemkům p. č. 480/3 a p. č. 480/4 v k. ú. Lukovna z vlastnictví města  
II. ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva - pozemků p. č. 480/3 a p. 

č. 480/4 v k. ú. Lukovna zastupitelstvu města 
T: 09. 09. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/90/7/2014 
Rada města  
I. souhlasí   

1. se stavbou „Sezemice, Počaply p. č. 71/1 – Hujer – rozš. kNN“. Předpokládaný rozsah 
dotčení pozemku p. č. 71/14 v k. ú. Počaply nad Loučnou činí 60 m délkových   

2. s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IV-12-2012280/VB/2, „Sezemice, 
Počaply p. č. 71/1 – Hujer – rozš. kNN“, která zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravování, údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č. 71/14 v k. ú. Počaply nad 
Loučnou za těchto podmínek:  
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 3.900 Kč 

bez DPH 
b) oprávněný 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 - služebnosti „umožňující využití části pozemku p. č. 
71/14 v k. ú. Počaply nad Loučnou pro zřízení a provozování stavby zařízení distribuční 
soustavy nízkého napětí a možnost přetínat pozemek vodiči a umisťovat v něm vedení na 
základě zaměření skutečného provedení 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 na pozemek p. č. 71/1 v k. ú. Počaply nad Loučnou, přes pozemek 
ve vlastnictví města Sezemice parcelní č. 71/14 v k. ú. Počaply nad Loučnou, 
s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8 za cenu 3.900 Kč bez DPH 

IV. ukládá  
1. do doby vybudování stavby „Sezemice, Počaply p. č. 71/1 – Hujer – rozš. kNN“, uzavřít 

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu dle bodu I. tohoto usnesení 

T: 15. 06. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 
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2. po vybudování stavby „Sezemice, Počaply p. č. 71/1 – Hujer – rozš. kNN“ uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení 

T: 31. 12. 2015 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/91/7/2014 
Rada města  
bere na v ědomí informaci Mgr. Jiřího Březiny, ředitele ZŠ, že Základní škola Sezemice, okres 
Pardubice použije část neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 30.000 Kč na náklady 
spojené s oslavami 520 let založení školy v Sezemicích 
 
Usnesení č. R/92/7/2014 
Rada města podle §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z řízení), 
ve znění pozd ějších p ředpis ů  

schvaluje 
1. paní ředitelce mateřské školy, odměnu za vykonanou práci v I. pololetí roku 2014, zejména 

za organizaci akcí zajišťovaných Mateřskou školou Pohádka, Sezemice 
2. panu řediteli základní školy, odměnu za vykonanou práci v I. pololetí roku 2014, zejména 

za organizaci oslav u příležitosti 520 let od založení školy v Sezemicích 
 
Usnesení č. R/93/7/2014 
Rada města na základ ě žádosti Mysliveckého sdružení v Dolních Ředicích 
I. schvaluje příspěvek ve výši 3.000 Kč na akci „Myslivost kulturní dědictví České republiky“ 

konanou dne 19. 06. 2014, příspěvek bude použit na dopravu dětí ze Sezemic 
II. ukládá zajistit veškeré potřebné náležitosti spojené s poskytnutím příspěvku 
Z: vedoucí FO 
T: 15. 06. 2014 
 
Usnesení č. R/94/7/2014 
Rada města  
I. bere na v ědomí vyhodnocení výběrového řízení na dodávku a montáž dětských hřišť ve 

Veské a v Lukovně ze dne 22. 05. 2014 
II. schvaluje smlouvu na dodávku a montáž dětských hřišť ve Veské a Lukovně, která bude 

uzavřena mezi městem Sezemice a firmou ARX Trade, společnost s ručením omezeným, 
Dražkovice č. 8, Pardubice 23, IČ 64791271 

 
Usnesení č. R/95/7/2014 
Rada města  
schvaluje kronikáři města, odměnu za vedení kroniky v I. pololetí roku 2014 a za přípravu 
materiálů pro výstavu konanou u příležitosti 520 výročí založení školy v Sezemicích 
 
Usnesení č. R/96/7/2014 
Rada města  
pověřuje Bc. Irinu Rálišovou, tajemnici úřadu, jednat s paní Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou 
o podmínkách její právní pomoci při převodu bytových jednotek ve vlastnictví města  
 
 
 
 
 
Martin Stan ěk 
starosta města 

 Vlastimil Plechá ček 
místostarosta města 

 


