Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města Sezemice
Den konání jednání:

07.10.2020

Místo jednání:

Zasedací místnost, Městský úřad Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-5829/2020/TAJ/Rá

Usnesení č. R/115/18/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí žádost Oblastní charity Pardubice o poskytnutí finančního daru.

II. Schvaluje poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Pardubice ve výši 10.000 Kč dle
předložené darovací smlouvy.
III. Ukládá vedoucí finančního odboru uzavřít darovací smlouvu s Oblastní charitou
Pardubice dle bodu II.
Usnesení č. R/116/18/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí žádost IL o využití prostor v Městské knihovně v Sezemicích za účelem
vedení cvičebních lekcí kraniosakrální jógy.

II. Souhlasí s využitím prostor ve 3 NP Městské knihovny v Sezemicích za účelem vedení
cvičebních lekcí kraniosakrální jógy, které budou převážně určeny pro seniory. Lekce
budou probíhat jednou týdně od 17:00 hodin do 18:00 hodin pod záštitou Městské
knihovny Sezemice. Město nebude účtovat nájemné.
Usnesení č. R/117/18/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí žádost LK o vyhrazení dvou trvalých parkovacích míst na místní
komunikaci v Počaplech Chalupách.

II. Nesouhlasí se zřízením dvou vyhrazených parkovacích míst na místní komunikaci
v Počaplech před č.p. 57 pro firmu.
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Usnesení č. R/118/18/2020
Rada města Sezemice
I.

Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. P/VB/IS/2020/027
z důvodu dokončené stavby „SO 2 dešťová kanalizace“, která vede mimo jiné i přes
pozemky p. č. 1647/94, 1831/24, 1831/25 v k. ú. Sezemice nad Loučnou ve vlastnictví
Ředitelství silnic a dálnic, zastoupená Ing. Bohumilem Vébrem, ředitelem správy
Pardubice, se sídlem Hlaváčová 902, 530 02 Pardubice, a to v rozsahu 22,6 bm. Cena
za zřízení věcného břemene bude stanovena jednorázovou úhradou ve výši 1.224,47
Kč bez DPH. Veškeré další náklady spojené s uzavřením smlouvy bude hradit město
Sezemice.

II. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. P/VB/IS/2020/027 dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 30.11.2020
Usnesení č. R/119/18/2020
Rada města Sezemice
I.

Souhlasí
1. S umístěním stavby č. IV-12-2021323/VB/01, název stavby „Sezemice,
Počaply p. č. 65/24, 65/20 -knn“. Předpokládaný rozsah dotčení pozemků p. č.
443, p. č. 27/5, p. č. 82/12, p. č. 50/5 a p. č. 442/1 v k. ú. Počaply nad Loučnou
bude činit cca 144 bm s tím, že se výměra může snížit nebo zvýšit na základě
vyhotoveného geometrického plánu.
2. S uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IV-122021323/VB/01, název stavby „Sezemice, Počaply p. č.
65/24, 65/20 -knn“ přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice a to p. č. 443, p.
č. 27/5, p. č. 82/12, p. č. 50/5 a p. č. 442/1 v k. ú. Počaply nad Loučnou za těchto
podmínek:
a) Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 7.200 Kč
bez DPH s tím, že cena se může snížit nebo zvýšit dle skutečného zaměření
stavby po jejím dokončení na základě předloženého geometrického plánu.
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 umožňující využití části pozemků p. č. 443, p. č.
27/5, p. č. 82/12, p. č. 50/5 a p. č. 442/1 v k. ú. Počaply 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 uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která
zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravování, údržbu, úpravu, obnovu a
výměnu součásti distribuční soustavy přes části pozemků ve vlastnictví města Sezemice
p. č. 443, p. č. 27/5, p. č. 82/12, p. č. 50/5 a p. č. 442/1 v k. ú. Počaply nad Loučnou,
s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín,
Teplická 874/8.
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IV. Ukládá vedoucí OSMŽP:
1. Do doby vybudování stavby „Sezemice, Počaply p. č. 65/24, 65/20 -knn“ uzavřít
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby dle bodu I. tohoto usnesení.
2. Po vybudování stavby „Sezemice, Počaply p. č. 65/24, 65/20 -knn“ uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby a
předloženého geometrického plánu a dle bodu III. tohoto usnesení.

Usnesení č. R/120/18/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí informaci o možnosti zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady
do společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. ve věci vkladů infrastrukturního
majetku měst a obcí do a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice v roce 2021.

II. Souhlasí
1. S vložením infrastrukturního majetku „Vodovodním řadem a splaškovou
kanalizací pro 4 rodinné domy Veská“, který město Sezemice nabyl do svého
vlastnictví od Jakuba a Kateřiny Douckových smlouvou o bezúplatném převodu
v roce 2020.
2. Se zasláním soupisu do společnosti VAK Pardubice a.s.
III. Ukládá vedoucí OSMŽ zajistit zaslání soupisu ve věci „Vkladů infrastrukturního majetku
měst a obcí do a. s. Vodovody a kanalizace Pardubice v roce 2021“ do společnosti VAK
Pardubice a.s.
T: 16.10.2020
Usnesení č. R/121/18/2020
Rada města Sezemice
I. Bere na vědomí podanou žádost DB ze dne 13.08.2020 o pronájem bytu.
II. Schvaluje přidělit byt č. 2, Dražkov č. p. 20, Sezemice, DB na dobu určitou dvou let
s účinností od 01.11.2020, výše nájemného se stanovuje za podlahovou plochu ve výši
30 Kč/m2.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní
smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.
T: 30.11.2020
Usnesení č. R/122/18/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí registraci akce „Oprava místní komunikace, ulice Palackého“ u
poskytovatele podpory Ministerstva pro místní rozvoj s příslibem dotace ve výší
4.759.704 Kč včetně DPH.

II. Schvaluje
1. Podmínky pro vypsání podlimitní veřejné zakázky, kde se při zadávání postupuje
dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek: vymezit termín realizace
na dobu od 01.04.2021 do 31.10.2021 a jako jediné výběrové kritérium určit cenu
bez DPH.
2. Výzvu k podání nabídek.
3. Smlouvu o dílo.
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III. Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje členy této komise - Ladislava Kubizňáka, Zahradní
543, Sezemice, Petra Řezníčka, Palackého 284, Sezemice, Ing. Moniku Liduchovou,
Kunětice 80, náhradníka Moniku Doležalovou, Veská 60, Sezemice.
IV. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Oprava místní
komunikace, ulice Palackého“ a předložit výsledky výběrového řízení radě města ke
schválení.
T: 30.11.2020
Usnesení č. R/123/18/2020
Rada města Sezemice
Schvaluje mimořádnou odměnu Bc. Veronice Machaté, ředitelce Mateřské školy Pohádka,
Sezemice ve výši 35.000 Kč.
Usnesení č. R/124/18/2020
Rada města Sezemice na základě žádosti Spolku divadelních ochotníků J. K. Tyl
Sezemice ze dne 06.10.2020
Schvaluje změnu termínu vyúčtování poskytnuté dotace podle veřenoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace uzavřené dne 24.03.2020. Spolek předloží vyúčtování dotace nejdéle do
30.04.2021.
Usnesení č. R/125/18/2020
Rada města Sezemice
I.

Schvaluje z důvodu Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu zrušení
krátkodobého pronájmu pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou, které byly pronajaty
na základě nájemní smlouvy ze dne 10.07.2019 Josefu Rochlovi za účelem umístění
atrakcí v době konání posvícení.

II. Ukládá vedoucí FO vrátit Josefu Rochlovi uhrazené nájemné ve výši 5.000 Kč.
Termín: 31.10.2020
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