
Město Sezemice 

Rada města Sezemice 

 

 
 

 

Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 11.01.2017 
Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost  

Usnesení č. R/1/1/2017 

Rada města projednala předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů: 

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 16 uvedené v rozpočtovém opatření dle rozpisu 
rozpočtu č. 3/2016 

Usnesení č. R/2/1/2017 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje odpisový plán Mateřské školy Pohádka, Sezemice na rok 2016 ve výši 
160.341 Kč. 

Usnesení č. R/3/1/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/08/2016/OSMŽP ze dne 
07.09.2016, kterým se prodlužuje termín realizace akce „Ulice Počápelská – 
rekonstrukce místní komunikace“ z důvodu zabránění kolize stavebních prací na této 
akci a na sousedních nemovitostech a tento dodatek schvaluje. 

II. Pověřuje starostu města k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 01/08/2016/OSMŽP 
ze dne 07.09.2016 na akci „Ulice Počápelská – rekonstrukce místní komunikace“ se 
společností MIROS Majetková, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČO: 275 23 
934 

III. Ukládá zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 01/08/2016/OSMŽP ze dne 
07.09.2016  na akci „Ulice Počápelská – rekonstrukce místní komunikace“ se 
společností MIROS Majetková, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČO: 275 23 
934. 
T: 31.01.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/4/1/2017 

Rada města Sezemice: 

Nesouhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 420/4 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 
18 m2. 
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Usnesení č. R/5/1/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Souhlasí:   

1. se stavbou „Vodovodní řad a splašková tlaková kanalizace, včetně přípojek pro 
napojení plánované zástavby 4 RD“. Předpokládaný rozsah dotčení pozemku p. č. 
460/2 v k. ú. Veská činí 5 bm, 

2. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 
inženýrské sítě splaškové tlakové kanalizace, přes pozemek ve vlastnictví města 
Sezemice p. č. 460/2 v k. ú. Veská, za těchto podmínek:  

a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 1.000 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. 460/2 v k. ú. Veská pro zřízení, umístění a provozování stavby splaškové tlakové 
kanalizace“, přičemž povinným bude Město Sezemice a oprávněnými budou manželé 
Jakub Doucek a Kateřina Doucková, oba bytem Dašická 1225, 530 03 Pardubice, 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 
splaškové tlakové kanalizace, přes část pozemku ve vlastnictví města Sezemice p. č. 
460/2 v k. ú. Veská, s oprávněnými Jakubem Douckem a Kateřinou Douckovou, oba 
bytem Dašická 1225, 530 03 Pardubice za cenu 1.000 Kč bez DPH. 

IV. Ukládá:  

1. Do doby vybudování stavby „Vodovodní řad a splašková tlaková kanalizace, včetně 
přípojek pro napojení plánované zástavby 4 RD“ uzavřít smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu I. tohoto usnesení. 

T: 31.01.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. Po vybudování stavby „Vodovodní řad a splašková tlaková kanalizace, včetně přípojek 
pro napojení plánované zástavby 4 RD“ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 
dle bodu III. tohoto usnesení. 

T: 31.12.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/6/1/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Souhlasí:   
1. se stavbou „Sezemice, Jungmannova p. č. 129 – Augsten – knn“ Předpokládaný 

rozsah dotčení pozemku p. č. 1877/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou činí 3 m2., 
2. s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IV-12-20155330/VB/2, „Sezemice, 
Jungmannova p. č. 129 – Augsten – knn“ přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice 
p. č. 1877/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za těchto podmínek:  
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 1.000 Kč bez 

DPH 
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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. 1877/3 v k. ú. Sezemice 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 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 přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č. 1877/3 
v k. ú. Sezemice 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. Ukládá:  

1. Do doby vybudování stavby „Sezemice, Jungmannova p. č. 129 – Augsten – knn“, 
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
a smlouvu o právu provést stavbu dle bodu I. tohoto usnesení. 

T: 31.01.2017 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. Po vybudování stavby „Sezemice, Jungmannova p. č. 129 – Augsten – knn“ uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení. 

T: 31.12.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/7/1/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Schvaluje přílohu č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Sezemice, okres Pardubice. 
Celková hodnota majetku je ve výši 75.010.209,53 Kč (změna – budovy a stavby ve výši 
70.598.154,69, pozemky ve výši 1.770.095,74 Kč a dlouhodobý hmotný investiční 
majetek ve výši 2.641.959,10 Kč). 

II. Schvaluje převod stavby hřiště na pozemku č. 2001 v k. ú. Sezemice nad Loučnou do 
majetku města.  

III. Ukládá vedoucí finančního odboru zajistit veškeré potřebné náležitosti spojené 
s převodem majetku do evidence města. 

T: 28.02.2016 
Z: vedoucí FO 

Usnesení č. R/8/1/2017 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost Mysliveckého spolku Labská o prominutí poplatků za pronájem 
sálu města Sezemice za účelem konání plesu dne 21.01.2017 a dětského karnevalu dne 
22.01.2017. 

II. Souhlasí s prominutím poplatku za pronájem sálu. 
Důvodem a hlavní podmínkou prominutí poplatku je spoluúčast města na této akci. 
Město bude uvedeno a propagováno na všech propagačních materiálech.  
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III. Ukládá zajistit veškeré náležitosti spojené s pronájmem sálu dle bodu II. tohoto 
usnesení. 

T: 31.12.2016 
Z: tajemnice úřadu 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


