Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

08.03.2017
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost
č. j. SEZ-1331/2017/TAJ/Rá

Usnesení č. R/31/5/2017
Rada města Sezemice projednala předloženou zprávu a:
Bere na vědomí rozpočtové změny č. 1 – č. 3 uvedené v rozpočtovém opatření dle
závazných ukazatelů č. 1/2017.
Usnesení č. R/32/5/2017
Rada města Sezemice:
I. Souhlasí se stavbou „Počaply, p. č. 108/1 – Elich - kNN“. Předpokládaný rozsah dotčení
pozemku p. č. 108/9 v k. ú. Počaply nad Loučnou činí 10 m délkových.
II. Schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, umožňující využití části pozemku ve
vlastnictví města p. č. 108/9 v k. ú. Počaply nad Loučnou pro zřízení umístění a
provozování zařízení distribuční 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 IV. 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 přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č. 108/9 v
k. ú. Počaply nad Loučnou, s oprávněnou právnickou osobou - společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 1.000 Kč bez DPH.
IV. Souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IV-12-2015289/VB/1, „Počaply, p. č.
108/1 – Elich - kNN“, přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č. 108/9 v k. ú.
Počaply nad Loučnou za těchto podmínek:
1. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 1.000 Kč bez
DPH.
2. Oprávněný předloží před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene geometrický
plán o skutečném provedení stavby.
3. 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.

č. j. SEZ-1331/2017/TAJ/Rá
V. Ukládá:
1. Do doby vybudování stavby „Počaply, p. č. 108/1 – Elich - kNN“ uzavřít smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 31.03.2017
Z: vedoucí OSMŽP
2. Po vybudování stavby „Počaply, p. č. 108/1 – Elich - kNN“ uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení.
T: 30.06.2018
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/33/5/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí doručenou nabídku JK na prodej nemovitosti – využití zákonného
předkupního práva pro město – budovy č. e. 76 v k. ú. Sezemice nad Loučnou v jejím
vlastnictví, která je postavena na st. p. č. 836, v k. ú. Sezemice nad Loučnou ve
vlastnictví města za kupní cenu ve výši 180.000 Kč.
II. Nedoporučuje zastupitelstvu města přijmout nabídku JK na prodej nemovitosti – využití
zákonného předkupního práva pro město – budovy č. e. 76 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou v jejím vlastnictví, která je postavena na st. p. č. 836, v k. ú. Sezemice nad
Loučnou ve vlastnictví města za kupní cenu ve výši 180.000 Kč.
III. Ukládá:
1. Předložit nabídku paní Jany Kroulíkové dle bodu II. tohoto usnesení zastupitelstvu
města.
T: 14.03.2017
Z: vedoucí OSMŽP
2. Jednat se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu, Sezemice ve věci
dořešení užívání pozemků ve vlastnictví města – výpůjčka/pronájem.
T: 30.06.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/34/5/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí žádost Tanečního klubu APEL Holice, z.s., o snížení platby za
pronájem sálu města. Účelem pronájmu je pořádání 7. ročníku celostátní taneční
soutěže.
II. Nesouhlasí se snížením platby za pronájem sálu města Sezemice.
III. Ukládá zajistit veškeré náležitosti spojené s pronájmem sálu dle bodu II. tohoto
usnesení.
T: 30.03.2017
Z: tajemnice úřadu
Usnesení č. R/35/5/2017
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí oznámení pana Mgr. Jiřího Březiny, ředitele základní školy, o uzavření
školní družiny při Základní škole Sezemice v době jarních prázdnin od 06.03.2017 do
10.03.2017.
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č. j. SEZ-1331/2017/TAJ/Rá
Usnesení č. R/36/5/2017
Rada města Sezemice:
Rozhodla neposkytnout dotaci z rozpočtu města na rok 2017 spolku Česká abilympijská
asociace, z.s. a prospěšné společnosti KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. Konstatovala, že
termín podání žádosti o dotaci z rozpočtu města na rok 2017 byl 31.10.2016.

Martin Staněk
starosta města
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Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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