Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města Sezemice
Den konání jednání:

12.08.2020

Místo jednání:

Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-4668/2020/TAJ/Rá

Usnesení č. R/95/15/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí žádost o prodej pozemku p. č. 140/19 o výměře 1.436 m2 v k. ú. Veská,
odděleného geometrickým plánem č. 360-53/2019 od RŽ.

II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 140/19 v k. ú. Veská,
odděleného geometrickým plánem č. 360-53/2019 RŽ za kupní cenu 1.001 Kč/m2 +
DPH, za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu o prodeji zastupitelstvu města dle bodu II.
tohoto usnesení.
T: 31.12.2020
Usnesení č. R/96/15/2020
Rada města Sezemice
I.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 456/1 (dle návrhu
prostorového řešení lokality Veská Z39 pozemek označen č. 1) v k. ú. Veská za
minimální kupní cenu 500 Kč bez DPH nejvyšší nabídce.

II. Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – části
pozemku p. č. 456/1 (označen jako č. 1) v k. ú. Veská zastupitelstvu města ve třech
variantách (návrh OSMŽP, návrh rady prodat pozemek nejvyšší nabídce, pozemek
neprodávat).
T: 01.09.2020
Usnesení č. R/97/15/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí soupisy nároků vlastníků pozemků, které předložil Státního
pozemkový úřad, Krájský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, za účelem provedení
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Velké Koloděje, Lány u Dašic, Časy a Dašice.
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II. Souhlasí s předloženým soupisem nároků v rámci komplexních pozemkových úprav
v k. ú Velké Koloděje, Lány u Dašic, Časy a Dašice pro město Sezemice, které pro
Státní pozemkový úřad, Krájský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, vypracovala
společnost AGROPLAN spol. s.r.o., se sídlem Jeremenkova 9, Praha 4, s výjimkou
uvedených bonit pozemků (BPEJ) a druhu pozemku (rozpor s KN).
III. Jmenuje Evu Dohnanskou, aby město Sezemice zastupovala jako opatrovník, který
bude vyřizovat veškeré potřebné náležitosti za zemřelé vlastníky pozemků ve věcech
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velké Koloděje.
Usnesení č. R/98/15/2020
Rada města projednala průběžnou kontrolní zprávu o plnění usnesení rady města a
tuto
Schvaluje a dále:
1. Ponechává v evidenci usnesení: R/180/16/2011, R/115/15/2012, R/24/4/2019,
R/90/13/2019, R/125/17/2019, R/126/17/2019, R/147/21/2019, R/148/21/2019,
R/166/23/2019,
R/8/2/2020,
R/15/3/2020,
R/28/5/2020,
R/36/7/2020,
R/37/7/2020,
R/42/7/2020,
R/49/9/2020,
R/50/9/2020,
R/75/12/2020,
R/77/13/2020, R/83/14/2020, R/84/14/2020, R/85/14/2020, R/86/14/2020,
R/87/14/2020.
2. Vyřazuje z evidence usnesení: R/121/19/2015, R/5/1/2017, R/41/7/2019,
R/146/21/2019, R/20/4/2020, R/24/4/2020, R/27/5/2020, R/33/7/2020,
R/34/7/2020, R/35/7/2020, R/38/7/2020, R/39/7/2020, R/40/7/2020, R/41/7/2020,
R/45/8/2020,
R/51/9/2020,
R/52/9/2020,
R/53/9/2020,
R/57/10/2020,
R/58/10/2020, R/59/10/2020, R/60/10/2020, R/63/10/2020, R/64/11/2020,
R/65/11/2020, R/73/12/2020, R/74/12/2020, R/76/12/2020, R/82/14/2020.
II. Schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy.
I.

Usnesení č. R/99/15/2020
Rada města Sezemice
I.

Schvaluje hospodaření města k 30.06.2020.

II. Ukládá vedoucí FO
zastupitelstvu města.

předložit

vyúčtování

hospodaření

města

k 30.06.2020

T: 01.09.2020
Usnesení č. R/100/15/2020
Rada města Sezemice
Bere na vědomí rozpočtové změny č. 1 – č. 3 „Změn rozpisu rozpočtu roku 2020 č. 2/2020“.
Usnesení č. R/101/15/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí doručenou žádost IJ o ukončení nájmu k bytu č. 1, Smetanova 526,
Sezemice, dohodou.

II. Souhlasí s ukončením nájmu v bytě č. 1, Smetanova 526, Sezemice, který na základě
nájemní smlouvy ze dne 25.01.2005 užívá IJ, dohodou ke dni 31.08.2020.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP uzavřít dohodu o ukončení nájmu dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31.08.2020

Výpis z usnesení z rady města ze dne 20.08.2020
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Usnesení č. R/102/15/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí žádost ŠK o koupi bytové jednotky č. 732/14, Smetanova 732,
Sezemice a spoluvlastnického podílu o velikosti 181/5000 na společných částech
budovy a spoluvlastnického podílu o velikosti 181/5000 na pozemku st. p. č. 951/1
Sezemice za kupní cenu 1.600.000 Kč.

II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 732/14, Smetanova
732, Sezemice a spoluvlastnického podílu o velikosti 181/5000 na společných částech
budovy a spoluvlastnického podílu o velikosti 181/5000 na pozemku st. p. č. 951/1
Sezemice ŠK za kupní cenu 1.600.000 Kč a za podmínek uvedených v záměru města.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zastupitelstvu města zprávu o prodeji dle bodu II.
tohoto usnesení.
Termín: 01.09.2020
Usnesení č. R/103/15/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci vybudování dřevěného altánu v parku
Mlynářka.

II. Schvaluje postup při výběru dodavatele - zadat vybudování dřevěného altánu v parku
Mlynářka přímo jednomu dodavateli, a to společnosti Tescon s.r.o, třída Míru 109,
Pardubice, IČO: 07501030, a schvaluje uzavřít s touto společností smlouvu o dílo.
Důvodem výběru je nejvýhodnější nabídka.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření smlouvy se společností Tescon s.r.o, třída
Míru 109, 53002 Pardubice, IČO: 07501030, v hodnotě 475.800 Kč bez DPH.

Výpis z usnesení z rady města ze dne 20.08.2020
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