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Rada města Sezemice 

 

 

 

Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 25.04.2018 
Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice  
Číslo jednací: SEZ-2876/2018/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/55/8/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost pana o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 31.05.2016, a to do 
31.05.2020. Předmětem pronájmu je část pozemku p. č. 811/2 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou o výměře 40 m2. 

II. Ukládá zveřejnit záměr města uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 
31.05.2016, kterým se bude měnit doba trvání pronájmu části pozemku p. č. 811/2 v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou o výměře 40 m2, a to do 31.05.2020. Ostatní ujednání smlouvy 
zůstávají beze změn. 

III. Souhlasí, po zveřejnění záměru, s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 
31.05.2016, kterým se bude měnit doba trvání pronájmu části pozemku p. č. 811/2 v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou o výměře 40 m2, a to do 31.05.2020. Ostatní ujednání smlouvy 
zůstávají beze změn. 

IV. Ukládá uzavřít dodatek k nájemní smlouvě ze dne 31.05.2016, dle bodu III. tohoto 
usnesení.  

T: 31.05.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/56/8/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Souhlasí   

1. se stavbou „Sezemice p. č. 8/3 – Chládková – knn“. Předpokládaný rozsah dotčení 
pozemku p. č. 1888/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou činí 2 bm, 

2. s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu „Sezemice p. č. 8/3 – Chládková – knn“, 
č. IV-12-2017190/VB/01, přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č.1888/1  
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, 
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. 
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II. Schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti umožňující využití části pozemku p. č. 
1888/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou pro zřízení umístění, provozování, opravování a 
udržování 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. 1888/1 
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 p. č. 8/3 – Chládková – knn“, uzavřít smlouvu o 

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

T: 31.05.2018  
Z: vedoucí OSMŽP 
2. po vybudování stavby „Sezemice p. č. 8/3 – Chládková – knn“ uzavřít smlouvu o 

zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto usnesení. 
T: 31.12.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/57/8/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost o ukončení nájemní smlouvy ze dne 25.11.2009, dohodou ke 
dni 30.04.2018. 

II. Schvaluje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 25.11.2009 dohodou ke 
dni 30.04.2018, kterou bude ukončen nájem pozemků p. č. 456/1a 456/2  o výměře 1817 
m2 v k. ú. Veská. 

III. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení. 
T: 30.04.2018 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/58/8/2018 

Rada města Sezemice 

Souhlasí s nabytím finančních prostředků do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
školy Sezemice, okres Pardubice, darem od dárce, který si nepřeje být zveřejněn, ve výši 
100.000 Kč. Konkrétní účel použití daru není stanoven. Příspěvková organizace dar využije 
výhradně k výkonu její činnosti.  

Usnesení č. R/59/8/2018 

Rada města Sezemice na základě žádosti Mateřské školy Pohádka, Sezemice ze dne 
05.04.2018, č. j. MšS 105/19: 

Souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy MŠMT „Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ a ZŠ II“ na projekt „Šablony II OP VVV“ 
s názvem „Personální podpora – Mateřská škola Pohádka, Sezemice“ a s realizací tohoto 
projektu. Žadatelem dotace a realizátorem projektu bude Mateřská škola Pohádka, 
Sezemice. Maximální celkové způsobilé výdaje budou ve výši 830.000 Kč, které ve100 % 
hradí MŠMT.   
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Usnesení č. R/60/8/2018 

Rada města Sezemice na základě žádosti Mateřské školy Pohádka, Sezemice ze dne 
24.04.2018, č. j. MšS 131/18: 

Souhlasí s vyřazením nefunkčního, rozbitého a neopravitelného majetku dle předložené 
žádosti.   

Usnesení č. R/61/8/2018 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Základní školy Sezemice, okres Pardubice. 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


