Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

29.08.2018
zasedací místnost, Městský úřad Sezemice
SEZ-5419/2018/TAJ/Rá

Usnesení č. R/110/15/2018
Rada města Sezemice dle § 15 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
projednala předloženou zprávu a:
I. Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30.06.2018.
II. Ukládá vedoucí FO předložit vyúčtování hospodaření města k 30.06.2018 zastupitelstvu
města.
T: 05.09.2018
Usnesení č. R/111/15/2018
Rada města Sezemice dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
projednala předloženou zprávu a:
Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 3 uvedené v rozpočtovém opatření dle rozpisu
rozpočtu č. 2/2018.
Usnesení č. R/112/15/2018
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci rozpočtového opatření dle závazných
ukazatelů rozpočtu č. 3/2018.
II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny č. 1 – č. 9, uvedené v
rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů rozpočtu č. 3/2018.
Usnesení č. R/113/15/2018
Rada města Sezemice:
I. Souhlasí:
1. se stavbou „Sezemice, p. č. 558/1 – knn“. Předpokládaný rozsah dotčení pozemku p.
č. 1769/9 a 1769/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou činí 30 bm,
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2. s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu „Sezemice, p. č. 558/1 - knn č. IV-122017472/VB/01, přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 1769/9 a 1769/1
v k. ú. Sezemice nad Loučnou za těchto podmínek:
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 1.500 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.
1769/9 a 1769/1 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. Schvaluje uzavření smlouvy 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. 1769/9 a
1769/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, s oprávněnou právnickou osobou společností
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 1.500 Kč bez DPH.
IV. Ukládá:
1. Do doby vybudování stavby „Sezemice p. č. 558/1 – knn“, uzavřít smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 30.09.2018
Z: vedoucí OSMŽP
2. Po vybudování stavby „Sezemice p. č. 558/1 – knn“ uzavřít smlouvu o zřízení věcného
břemene dle bodu III. tohoto usnesení.
T: 31.12.2019
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/114/15/2018
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci užívání části pozemku p. č. 1981/4 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou žadatele firmy STAPUS s.r.o., se sídlem Hradecká 488, Staré
Hradiště.
II. Souhlasí s výpůjčkou části pozemku p. č. 1981/4 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o
výměře 154 m2 na dobu určitou do 31.12.2028, za účelem vybudování parkovacích míst
pro zákazníky prodejny stavebnin v Sezemicích za podmínek, že veškeré náklady
spojené s vybudováním parkovacích míst hradí žadatel, tj. firma STAPUS s.r.o.,
Hradecká 488, Staré Hradiště.
III. Ukládá:
1. Zveřejnit záměr města dát do výpůjčky část pozemku p. č. 1981/4 v k. ú. Sezemice
nad Loučnou o výměře 154 m2 na dobu určitou do 31.12.2028.
2. Po zveřejnění záměru předložit zprávu ve věci výpůjčky části pozemku p. č. 1981/4
v k. ú. Sezemice nad Loučnou radě města.
T: 01.10.2018
Z: vedoucí OSMŽP
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Usnesení č. R/115/15/2018
Rada města Sezemice:
I. Doporučuje jednat s xxx o podmínkách navrhované směny pozemku p. č. 910/29 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou o výměře cca 2.500 m2 až 3.000 m2 ve vlastnictví města za
pozemek p. č. 861 o výměře 3.046 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
II. Ukládá předložit zprávu týkající se podmínek směny pozemků v k. ú. Sezemice nad
Loučnou radě města.
T: říjen/listopad 2018
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/116/15/2018
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí:
1. žádost xxx o zrušení smlouvy o výpůjčce ze dne 18.01.2012 dohodou ke dni
31.08.2018,
2. žádost xxx o poskytnutí nebytových prostor v č. p. 20 v Dražkově do výpůjčky za
účelem fungování společenského klubu.
II. Schvaluje poskytnout do výpůjčky nebytové prostory v č. p. 20, Dražkov, Sezemice o
velikosti 24 m2 za účelem fungování společenského klubu dětí a mládeže v Dražkově.
III. Ukládá odboru správy majetku a životního prostředí:
1. Zajistit ukončení smlouvy o výpůjčce dohodou ke dni 31.08.2018 dle bodu I. tohoto
usnesení.
T: 31.08.2018
Z: vedoucí OSMŽP
2. Zveřejnit záměr města dát do výpůjčky nebytové prostory v č. p. 20, Dražkov,
Sezemice o velikosti 24 m2 a poté předložit radě města ke schválení.
T: 30.09.2018
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/117/15/2018
Rada města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměr města pronajmout nebytové prostory v č. p. 693, Mezi Mosty v
Sezemicích, o velikosti 8,30 m2, za účelem podnikání v oblasti manikúra, pedikúra byl
zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů.
II. Schvaluje pronájem nebytových prostor v č. p. 693, Mezi Mosty v Sezemicích, o velikosti
8,30 m2, za účelem podnikání v oblasti manikúra, pedikúra xxx, a to za těchto podmínek:
Roční nájemné ve výši: 5.500 Kč.
Elektrická energie bude hrazena paušálně ve výši: 200 Kč za čtvrtletí.
Vodné a stočné dle skutečné spotřeby
III. Ukládá zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor
sloužícího k podnikání dle bodu II. tohoto usnesení.
Z: vedoucí OSMŽP
T: 30.09.2018

Výpis z usnesení rady města ze dne 29.08.2018

Stránka 3 ze 4

č. j. SEZ-5419/2018/TAJ/Rá

Usnesení č. R/118/15/2018
Rada města Sezemice:
Schvaluje předloženou územní studii „Sezemice – lokalita Z27 – Kladina“.
Usnesení č. R/119/15/2018
Rada města Sezemice podle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:
Schvaluje výjimku z nejnižšího počtu dětí na detašovaném pracovišti Mateřské školy
Pohádka, Sezemice (Pardubická 44, Choteč), a to na 15 dětí.
Usnesení č. R/120/15/2018
Rada města Sezemice:
Schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy Pohádka, Sezemice

Martin Staněk
starosta města
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místostarosta města
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