Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

22.03.2017
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost
č. j. SEZ-1582/2017/TAJ/Rá

Usnesení č. R/37/6/2017
Rada města Sezemice:
I. Souhlasí s krátkodobým pronájmem pozemků v ul. Mezi Mosty (p. č. 1889/1 a 1889/13 v
k. ú. Sezemice nad Loučnou) určených k umístění lunaparků na dobu poutě a posvícení
v roce 2017 a 2018.
II. Ukládá:
1. Zveřejnit záměr města pronajmout pozemky p. č. 1889/1 a 1889/13 v k. ú. Sezemice
nad Loučnou po dobu cca 7 dní v době konání poutě a posvícení v Sezemicích pro
rok 2017 a 2018.
2. Po zveřejnění záměru města předložit zprávu radě města k projednání.
T: 03.05.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/38/6/2017
Rada města Sezemice:
I. Schvaluje přenechat pozemky označené jako pozemkové parcely číslo 1161/1 o výměře
20764 m2, 1161/4 o výměře 6217 m2, 1165/1 o výměře 18945 m2, 1174/3 o výměře 869
m2, 1178 o výměře 69 m2, 1181/5 o výměře 40 m2, 1181/6 o výměře 812 m2, 1181/7 o
výměře 39 m2, 1181/8 o výměře 1491 m2, 1181/9 o výměře 403 m2, 1181/12 o výměře
34 m2, 1181/13 o výměře 2118 m2, 1181/14 o výměře 4496 m2, 1181/15 o výměře 2661
m2, 1188/2 o výměře 762 m2, 1193/2 o výměře 1186 m2, 1204/3 o výměře 277 m2,
1479/1 o výměře 4594 m2, 1809/8 o výměře 741 m2, 1897/6 o výměře 8924 m2, 1897/16
o výměře 687 m2, 1897/18 o výměře 165 m2,1916/1 o výměře 2358 m2, 1916/3 o výměře
77 m2, vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou, které jsou zapsány na LV č. 10001, u
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, do výpůjčky
Svazku obcí Loučná, IČ 70953082, se sídlem Husovo náměstí 790, Sezemice, na dobu
určitou v délce 25 let s tím, že smlouvu lze dohodou smluvních stran prodloužit. Účelem
výpůjčky je záměr přeměnit zájmové území na park Mlynářka.
II. Schvaluje předloženou smlouvu o výpůjčce pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou,
která je přílohou tohoto usnesení.

č. j. SEZ-1582/2017/TAJ/Rá
III. Ukládá
1. Zveřejnit záměr města přenechat pozemky do výpůjčky za účelem vybudování parku.
2. Místostarostovi zajistit, po uplynutí zákonné lhůty k zveřejnění, uzavření smlouvy o
výpůjčce pozemků dle bodu I.
Z: místostarosta města
Usnesení č. R/39/6/2017
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci výběrového řízení na zpracování projektové
dokumentaci na kanalizaci v části Kladina.
II. Schvaluje:
1. Postup při výběru dodavatele na zhotovení projektové dokumentace „Sezemice,
místní část Kladina – splašková kanalizace“. Budou přímo osloveni uchazeči:
a)
RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, Pardubice, IČ 26014 327
b)
ENVICONS s.r.o., Hradecká 569, 533 52 Pardubice, IČ 275 60 015
c)
MK Profi Hradec Králové s.r.o., Brněnská 700/25, Hradec Králové, IČ 29003016
2. Výzvu k podání nabídek dle předloženého návrhu.
3. Smlouvu o dílo dle předloženého návrhu.

I.

III. Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje její členy - Vlastimil Plecháček, Ke Křížku 761,
Sezemice; Žaneta Václavíková, Lány u Dašic 63, Jiří Košťál, Husovo nám. 95,
Sezemice, náhradník: Petr Řezníček, Palackého 284, Sezemice.

IV. Ukládá:
1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na zpracování projektové dokumentace
„Sezemice, místní část Kladina – splašková kanalizace“.
T: 21. 04.2017
Z: vedoucí OSMŽP
2. Předložit vybraného dodavatele na zpracování projektové dokumentace „Sezemice,
místní část Kladina – splašková kanalizace“ ke schválení radě města.
T: 03.05.2017
Z: vedoucí OSMŽP
3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na
zhotovení projektové dokumentace „Sezemice, místní část Kladina – splašková
kanalizace“.
T: 03.05. 2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/40/6/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí doručenou žádost JH o pronájem bytu č. 2, Masarykova 515,
Sezemice.
II. Rozhoduje přidělit byt č. 2, Masarykova 515, Sezemice, JH na dobu určitou jednoho
roku. Stanovuje nájemné za pronájem bytu ve výší 60 Kč/m2.
III. Ukládá odboru uzavřít nájemní smlouvu s panem Jaroslavem Hornychem dle bodu II.
T: 31.03.2017
Z: vedoucí OSMŽP
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Usnesení č. R/41/6/2017
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí doručenou žádost ŠK o přidělení městského bytu.
II. Rozhoduje přidělit byt č. 17, Tyršovo náměstí 722, Sezemice, ŠK na dobu určitou dvou
let. Stanovuje nájemné za pronájem bytu ve výší 30 Kč/m2. Důvodem rozhodnutí je, že
žadatelka je dlouholetým zaměstnancem města a v současné době se ocitla v tíživé
situaci.
III. Ukládá odboru uzavřít nájemní smlouvu s ŠK dle bodu II.
T: 31.03.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/42/6/2017
Rada města Sezemice:
I. Konstatuje, že se město Sezemice necítilo a ani necítí být vlastníkem silniční vegetace
stromové skupiny a 2 ks stromů na pozemku p. č. 1831/1 a stromu na pozemku p. č.
1801/1, vše k. ú Sezemice nad Loučnou, a v minulosti nebylo vydáno rozhodnutí soudu
o vlastnictví nebo povinnosti údržby silniční vegetace v průjezdním úseku v neprospěch
města Sezemice a ani nebyla v minulosti s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR uzavřena
smlouva či prohlášení o vlastnictví nebo údržbě silniční vegetace.
II. Pověřuje starostu města podpisem prohlášení ve smyslu bodu I.
Usnesení č. R/43/6/2017
Rada města Sezemice:
Schvaluje uhradit společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. částku ve výši
1.644 Kč za pojištění odpovědnosti statutárních orgánů a manažerů společnosti.

Martin Staněk
starosta města
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Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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