Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města Sezemice
Den konání jednání:

21.10.2020

Místo jednání:
Číslo jednací:

Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice
SEZ-6130/2020/TAJ/Rá

Usnesení č. R/127/19/2020
Rada města Sezemice
Bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021.
Usnesení č. R/128/19/2020
Rada města Sezemice
I.

Konstatuje že záměr města pronajmout pozemky p. č. 1889/1 a p. č. 1889/13 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou na dobu 7 dní v době konání poutě a 7 dní v době konání
posvícení v Sezemicích v roce 2021 a 2022, byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

II. Rozhoduje pronajmout pozemky p. č. 1889/1 a p. č. 1889/13 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou na dobu 7 dní v době konání poutě a 7 dní v době konání posvícení
v Sezemicích v roce 2021 a 2022, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice panu Josefu Rochlovi na
dobu určitou 7 dní v době konání poutě v Sezemicích v roce 2021 a 2022 za nájemné
ve výši 10.000 Kč a na dobu určitou 7 dní v době konání posvícení v Sezemicích v roce
2021 a 2022 za nájemné ve výši 5.000 Kč. Celkové nájemné ve výši 15.000 Kč bude
uhrazeno do 31.07.2021 a do 31.07.2022.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP vypracovat nájemní smlouvu podle bodu II. tohoto usnesení a
tuto smlouvu uzavřít.
T: 30.11.2020
Usnesení č. R/129/19/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí žádost o směnu části pozemku p. č. 864 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
od HL, která na základě plné moci zastupuje vlastníka pozemku MH, za část pozemku
ve vlastnictví města p. č. 910/29 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za účelem postavení si
rodinného domu nebo za část pozemku ve vlastnictví města p. č. 910/29 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou na vybudování příjezdové štěrkové cesty na vlastní náklady.
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II. Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p. č. 864 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou ve vlastnictví MH, kterého zastupuje na základě ověřené plné
moci paní HL za část pozemku p. č. 910/29 v k. ú. Sezemice nad Loučnou ve vlastnictví
města Sezemice.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu o směně pozemků zastupitelstvu města.
T: 01.12.2020
Usnesení č. R/130/19/2020
Rada města Sezemice
Bere na vědomí žádost od společnosti Replyn s.r.o., IČ: 25263544, se sídlem
Bělehradská 542, 530 09 Pardubice – jednatelem společnosti Karlem Myškou, která
zastupuje na základě plné moci společnost RWE GasNet s.r.o., o zrušení smlouvy o
budoucí smlouvě kupní a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. smlouvy č.
9414000417 uzavřenou mezi městem Sezemice a společností RWE GasNet s.r.o. na
koupi části pozemku p. č. 387/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou a to dohodou.
II. Doporučuje zastupitelstvu města ukončit dohodou smlouvu o budoucí smlouvě kupní
a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. smlouvy č. 9414000417 uzavřenou
dne 02.04.2015 mezi městem Sezemice a společností RWE GasNet s.r.o. na koupi části
pozemku p. č. 387/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou a to v plném rozsahu.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu týkající se ukončení smlouvy dle bodu II.
zastupitelstvu města.

I.

T: 01.12.2020
Usnesení č. R/131/19/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí žádosti, týkající se užívání nemovitosti č. p. 9 Kladina, Sezemice.

II. Schvaluje vypovědět Spolku Nová Kladina část smlouvy o výpůjčce, která se týká
nebytových prostor v č. p. 9. o výměře 131,5 m2 (kulturní místnost, sklad, prodejna,
víceúčelová místnost, vstupní chodba, WC) včetně stavebního pozemku 10/1 a
nebytových prostor v budově bez čísla popisného nebo evidenčního včetně pozemku
st. p. č. 34 o výměře 54 m2 v k. ú. Kladina. Výpovědní lhůta je tři měsíce. V případě, že
by Spolek Nová Kladina přistoupil na změnu smlouvy o výpůjčce dohodou ke dni
30.11.2020, schvaluje ukončení výpůjčky uvedených nemovitostí dohodou a souhlasí
se změnou smlouvy o výpůjčce – k dohodnutému datu bude uzavřen dodatek ke
smlouvě o výpůjčce, kde předmětem výpůjčky budou pouze pozemky p. č. 43/5, 38/1,
14/1 a 14/4 v k. ú Kladina.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s výpovědí nebytových
prostor dle bodu II., v případě dohody zabezpečit veškeré náležitosti spojené
s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce.
Termín: 31.10.2020
Usnesení č. R/132/19/2020
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí žádost MB o koupi části pozemků p. č. 815/97 a části p. č. 910/29 v k.
ú. Sezemice nad Loučnou, které jsou v majetku města.

II. Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu týkající se prodeje části pozemků p. č. 815/97
a části p. č. 910/29 v k. ú. Sezemice nad Loučnou radě města poté, co budou vytyčeny
hranice pozemků, které bude město Sezemice směňovat se společností ALOHA a. s.

Výpis z usnesení z rady města ze dne 21.10.2020
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