MĚSTO SEZEMICE
VÝPIS

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE
Den konání jednání: 28. 05. 2013
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790,
Sezemice
Usnesení č. R/83/8/2013
Rada města projednala předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:
doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny č. 1 – 8 uvedené
v rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů č. 1/2013
Usnesení č. R/84/8/2013
Rada města projednala předloženou zprávu a
I. bere na vědomí, že město Sezemice má k dispozici volný byt č. 131, Spojovací ulice
728, Sezemice o velikosti 1+1 ve IV. nadzemním podlaží s celkovou plochou 66,6 m2
II. schvaluje pronájem bytové jednotky č. 728/11 v č. p. 728, Spojovací ulice, Sezemice
s možností následného odkupu za kupní cenu 969 600,- Kč za těchto podmínek:
část zálohy na kupní cenu ve výší cca 80% bude uhrazena před podpisem
nájemní smlouvy a smlouvy o převodu bytové jednotky
III. ukládá
1. zveřejnit záměr pronajmout bytovou jednotku č. 728/11 v č. p. 728, Spojovací ulice,
Sezemice o celkové ploše 66,6 m2 ve IV. NP s možností následného odkupu za kupní
cenu 969.600,- Kč s tím, že část zálohy na kupní cenu ve výší cca 80% bude
uhrazena před podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o převodu bytové jednotky.
Zbytek kupní ceny bude uhrazen formou splátek do roku 2018.
2. předložit zprávu ve věci pronájmu bytové jednotky č. 728/12 dle bodu II. zastupitelstvu
města
T: 10. 09. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/85/8/2013
Rada města projednala předloženou zprávu a
souhlasí s podnájmem bytu č. 811, Smetanova ul. č. p. 735, Sezemice
Usnesení č. R/86/8/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a
I. bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci jednání s vlastníky pozemků p. č. 1161/1,
1165/1, 1181/12, 1181/12, 1181/14, 1188/2, 1193/2, 1204/3, 1897/16, 1916/3v k. ú.
Sezemice nad Loučnou (akce „Sadové úpravy mezi Mlýnským potokem a Zadní
Lodrantkou“)
II. ukládá jednat s vlastníky pozemků ve věci zájmu o případnou směnu pozemků
T: 31. 07. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/87/8/2013
Rada města projednala předloženou zprávu a
souhlasí s rozhodnutím starosty města o přijetí organizačních změn ve smyslu ust. § 52
písm. c) zákoníku práce v organizační složce Městská policie Sezemice s účinností
od 01. 06. 2013, úplné znění rozhodnutí o přijetí organizačních změn je nedílnou součástí
tohoto usnesení
Usnesení č. R/88/8/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a:

souhlasí
1. se stavbou „Počaply p. č. 179/39 – Zavrtálek – rozš. kNN“. Předpokládaný rozsah
dotčení pozemku budoucím věcným břemenem činí 25 m délkových. Zařízením se pro
účel smlouvy konkrétně rozumí – 25 m výkop kabelové rýhy na pozemku p. č. 184/3 v k.
ú. Počaply nad Loučnou.
2. s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvy o právu stavby na pozemku p. č. 184/3 v k. ú. Počaply nad Loučnou za těchto
podmínek:
a)
cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 1.000,včetně 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 „umožňující využití části pozemku p. č. 184/3 v k. ú.
Počaply nad Loučnou pro účely provozu, údržby, oprav a oklešťování případného
stromoví, přístupu a příjezdu“ – připojení nového odběrného místa v délce cca 25 m,
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. ukládá
1. do doby vybudování stavby „Počaply p. č. 179/39 – Zavrtálek – rozš. kNN“ připojení
nového odběrného místa v délce cca 25 m na pozemku p. č. 184/3 v k. ú. Počaply
nad Loučnou, uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu stavby dle bodu I. tohoto usnesení
T: 15. 06. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
2. po vybudování stavby „Počaply p. č. 179/39 – Zavrtálek – rozš. kNN“ připojení nového
odběrného místa v délce cca 25 m na pozemku p. č. 184/3 v k. ú. Počaply nad
Loučnou, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene
T: 31. 12. 2014
Z: vedoucí OSMŽP
I.

Usnesení č. R/89/8/2013
Rada města projednala předloženou zprávu a
I. bere na vědomí žádost o ukončení nájmu nebytových prostor – kanceláře v 1. NP, číslo
110 v objektu Městského úřadu, Husovo nám. 790 v Sezemicích, dohodou ke dni 30. 06.
2013
II. souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor – kanceláře v 1. NP, číslo 110 v objektu
Městského úřadu, Husovo nám. 790 v Sezemicích dohodou ke dni 30. 06. 2013
III. ukládá odboru správy majetku a životního prostředí zajistit veškeré náležitosti spojené
s ukončením nájemní smlouvy
T: 30. 06. 2013
Z: vedoucí odboru SM a ŽP
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Usnesení č. R/90/8/2013
Rada města projednala důvodovou zprávu a
I. schvaluje příspěvek jednotlivým zájmovým organizacím na činnost mládeže (§ 3429
schváleného rozpočtu) takto:
1. TJ Spartak Sezemice
152.000 Kč v členění:
a)
oddíl kopané
78.000 Kč
b)
odbor sport pro všechny
61.000 Kč
c)
oddíl stolní tenis
13.000 Kč
2. Prosport Sezemice, kanoistický klub
54.000 Kč
3. Junák, oddíl skautů a skautek
15.000 Kč
4. Jednotka sporu dobrovolných hasičů – oddíl mladí hasiči 35.000 Kč
5. Sportovně střelecký klub
54.000 Kč
6. Kynologický klub
20.000 Kč
7. Agility Sezemice
20.000 Kč
II. ukládá vedoucí FO uzavřít smlouvy na poskytnutí účelového příspěvku na rozvoj dětí a
mládeže dle bodu I.
Usnesení č. R/91/8/2013
Rada města podle §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
1. ředitelce Mateřské školy Sezemice odměnu za vykonanou práci v I. pololetí 2013
2. řediteli Základní školy Sezemice odměnu za vykonanou práci v I. pololetí 2013
Usnesení č. R/92/8/2013
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy Sezemice a
schvaluje použití investičního fondu školy na vybudování venkovní EVVO učebny v atriu
školy ve výši do 150.000 Kč včetně DPH za podmínky, že před realizací bude předložen
návrh vzhledu přístřešku

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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