Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

26.03.2019
zasedací místnost, Městský úřad Sezemice
SEZ-1927/2019/TAJ/Rá

Usnesení č. R/39/7/2019
Rada města projednala průběžnou kontrolní zprávu o plnění usnesení rady města a
tuto:
I. Schvaluje
a dále:
Ponechává v evidenci:
Vyřazuje z evidence:
R/32/5/2017, R/74/10/2017,R/149/19/2017,
R/150/19/2017, R/151/19/2017,R/185/22/2017,
R/56/8/2018, R/68/9/2018, R/122/16/2018,
R/129/17/2018, R/133/18/2018, R/134/18/2018,
R/135/18/2018, R/136/18/2018, R/138/18/2018,
R/3/1/2018, R/4/1/2018, R/6/1/2018, R/7/1/2018,
R/8/1/2018, R/9/1/2018, R/11/1/2018, R/15/2/2018,
R/17/2/2018, R/19/2/2018, R/29/3/2018, R/32/3/2018,
R/34/3/2018, R/2/1/2019, R/3/1/2019, R/5/1/2019,
R/6/1/2019, R/7/1/2019, R/9/2/2019, R/15/3/2019,
R/17/3/2019, R/19/4/2019, R/21/4/2019, R/22/4/2019,
R/26/5/2019, R/27/5/2019, R/33/6/2019, R/37/6/2019.
II. Schvaluje změny termínů plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy.
III. Uložila předložit zprávu týkající se podmínek směny pozemku p. č. 910/29 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou radě města (usnesení č. R/115/15/2018).

R/180/16/2011, R/115/15/2012,
R/121/19/2015, R/5/1/2017, R/24/4/2017,
R/85/10/2018, R/113/15/2018, R/115/15/2018,
R/1/1/2019, R/16/3/2019, R/20/4/2019,
R/24/4/2019, R/31/6/2019, R/35/6/2019,

Usnesení č. R/40/7/2019
Rada města Sezemice:
I. Schvaluje střednědobý výhled Mateřské školy Pohádka, Sezemice, na období roku
2020–2021.
II. Schvaluje střednědobý výhled Základní školy Sezemice, okres Pardubice, na období
roku 2020–2021.
III. Schvaluje rozpočet Mateřské školy Pohádka, Sezemice, na rok 2019.
IV. Schvaluje rozpočet Základní školy Sezemice, okres Pardubice, na rok 2019.

č. j. SEZ-1927/2019/TAJ/Rá

Usnesení č. R/41/7/2019
Rada města Sezemice
I. Souhlasí se stavbou „Sezemice, Za Humny p. č. 236 – knn“. Předpokládaný rozsah
dotčení pozemku p. č. 1876/1v k. ú. Sezemice nad Loučnou činí 7 bm.
II. Souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu „Sezemice, Za Humny p. č. 236 - knn č. IV12-2018452/VB/01, přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č. 1876/1
v k. ú. Sezemice nad Loučnou za těchto podmínek:
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 6.300 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.
III. Schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umožňující využití části pozemku p. č.
1876/1 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.
IV. 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. 1876/1 v
k. ú. Sezemice nad Loučnou, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 6.300 Kč bez DPH.
V. Ukládá:
1. Do doby vybudování stavby „Sezemice Za Humny p. č. 236 – knn“, uzavřít smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu dle bodu I. a II. tohoto usnesení.
T: 30.04.2019
Z: vedoucí OSMŽP
2. Po vybudování stavby „Sezemice, Za Humny p. č. 236 – knn“ uzavřít smlouvu o
zřízení věcného břemene dle bodu IV. tohoto usnesení.
T: 31.12.2019
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/42/7/2019
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 2019 a 2020.
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 2019 a rok 2020.
2. Po zveřejnění záměru města předložit zprávu radě města k projednání.
T: 30.04.2019
Z: vedoucí OSMŽP
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č. j. SEZ-1927/2019/TAJ/Rá

Usnesení č. R/43/7/2019
Rada města Sezemice:
I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem
části pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská o výměře 31 m2 nově označené jako p. č.
458/85 (sousedící s pozemkem p. č. 458/44 v k. ú. Veská) z vlastnictví města za kupní
cenu 300 Kč za m2.
II. Ukládá
1. Zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 458/11 o výměře 31 m2, nově
označenou jako p. č. 458/85, dle geometrického plánu č. 355-7/2019 z vlastnictví
města za kupní cenu 300 Kč za m2, nacházející se v katastrálním území Veská
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů.
2. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – části pozemku p. č. 458/11
v k. ú. Veská zastupitelstvu města.
T: 04.06.2019
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/44/7/2019
Rada města Sezemice:
I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný převod veřejného osvětlení v lokalitě
„Obytný soubor Počaply nad Loučnou“ za podmínky doložení výchozí a platné revizní
zprávy na veřejné osvětlení, kolaudačního souhlasu a skutečné zaměření za kupní cenu
1.000 Kč.
II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu veřejného osvětlení v lokalitě „Obytný soubor
Počaply nad Loučnou“ na mimořádné zasedání zastupitelstva města.
T: 11.04.2019
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/45/7/2019
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu v záležitosti nutné výměny oken v budově školní
jídelny Základní školy Sezemice.
II. Schvaluje:
1. Realizaci výměny oken a dveří v budově školní jídelny Základní školy Sezemice.
2. Zadat výměnu oken a dveří v budově Základní školy Sezemice přímo jednomu
dodavateli, a to společnosti PZM Okna, Smilova 349, 53002 Pardubice, IČ 28852893
za cenu 367.364 Kč včetně DPH.
III. Ukládá:
1. Předložit návrh smlouvy o dílo, která bude uzavřena se společnosti PZM Okna,
Smilova 349, 53002 Pardubice, IČ 28852893, kde předmětem díla bude výměna
oken a dveří v budově školní jídelny Základní školy Sezemice (13 oken a 2 dveře).
T: 30.04.2019
Z: vedoucí OSMŽP
2. Předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtové změny, která se bude
týkat realizace výměny oken v budově školní jídelny Základní školy Sezemice.
Navrhuje se použít finanční prostředky ve výši 400.000 Kč z rezervy rozpočtu.
T: 30.04.2019
Z: vedoucí FO
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Usnesení č. R/46/7/2019
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci výměny dvou oken a třech dveří v budově
č. p. 92, Husovo náměstí, Sezemice.
II. Schvaluje:
1. Realizaci výměny oken a dveří v budově č. p. 92, Husovo náměstí, Sezemice.
2. Zadat výměnu oken a dveří v budově č. p. 92, Husovo náměstí, Sezemice, přímo
jednomu dodavateli, a to společnosti WN service s.r.o., Labská 725, Sezemice,
IČ 02687631, nabízená cenu díla 256.074 Kč včetně DPH bude snížená o částku
15.000 Kč bez DPH, smluvní cena díla je ve výši 237.924 Kč.
III. Pověřuje odbor správy majetku k přípravě a uzavření smlouvy o dílo, kde předmětem
smlouvy je výměna dvou oken a třech dveří v budově č. p. 92, Husovo náměstí,
Sezemice, cena díla 237.106 Kč, záruční doba 60 měsíců, termín realizace do
22.04.2019. Smlouva bude uzavřena s dodavatelem WN service s.r.o., Labská 725,
Sezemice, IČ: 02687631.
Usnesení č. R/47/7/2019
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci opravy plochy před Základní školou
Sezemice.
II. Schvaluje realizaci opravy plochy před základní školou v roce 2019. Náklady na opravu
uhradí příspěvková organizace Základní škola Sezemice ze svého rozpočtu.
Usnesení č. R/48/7/2019
Rada města Sezemice:
I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci opravy objektu technických sužeb, Sadová
ul. 262, Sezemice.
II. Schvaluje realizaci opravy objektu technických sužeb, Sadová ul. 262, Sezemice,
spočívající ve výměně střechy, tj. střešní krytiny a částečné výměně trámů, zateplení
stropního prostoru a ve výměně 14 oken a 3 dveří v roce 2019.
III. Ukládá připravit výběrové řízení na opravu objektu technických sužeb, Sadová ul. 262,
Sezemice, dle bodu II.
T: 30.04.2019
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. R/49/7/2019
Rada města Sezemice:
I. Zmocňuje obec Řečany nad Labem, zastoupenou paní Michaelou Matouškovou,
starostkou, k zastupování města Sezemice na XVII. sněmu Svazu města a obcí České
republiky, který se koná ve dnech 23.05.2019 a 24.05.2019 v Ostravě.
II. Pověřuje Martina Staňka za město Sezemice k udělení plné moci pro paní Michaelu
Matouškovou, starostku obce Řečany nad Labem.

Martin Staněk
starosta města

Výpis z usnesení rady města ze dne 26.03.2019

Ladislav Kubizňák
místostarosta města

Stránka 4 z 4

