Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města Sezemice
Den konání jednání:

16.12.2020

Místo jednání:

Městský úřad Sezemice, zasedací místnost č. 215, Husovo
náměstí 790, Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-7242/2020/TAJ/Rá

Usnesení č. R/150/24/2020
Rada města Sezemice:
I.

Schvaluje rozpočet Mateřské školy Pohádka, Sezemice na rok 2021.

II. Schvaluje rozpočet Základní školy Sezemice, okres Pardubice na rok 2021.
Usnesení č. R/151/24/2020
Rada města Sezemice:
I.

Schvaluje odpisový plán Mateřské školy Pohádka, Sezemice, na rok 2021 v celkové
výši 147.132 Kč.

II. Schvaluje odpisový plán Základní školy Sezemice, okres Pardubice, na rok 2021 v
celkové výši 1.125.673 Kč.
Usnesení č. R/152/24/2020
Rada města Sezemice podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), a v souladu s § 14 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů:
I.

Bere na vědomí Rozpis rozpočtu města na rok 2021 v předloženém znění.

II. Schvaluje
1. Rozpočet Sociálního fondu Městského úřadu v Sezemicích na rok 2021.
2. Pravidla čerpání sociálního fondu pro zaměstnance města v roce 2021.
Usnesení č. R/153/24/2020
Rada města Sezemice:
Schvaluje střednědobý výhled Mateřské školy Pohádka, Sezemice, na období let 2022 2023.
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Usnesení č. R/154/24/2020
Rada města Sezemice:
Schvaluje „Plán nákladů a výnosů na rok 2021“ majitele lesa města Sezemice. Tento plán
vypracoval pan Jaroslav Hýsek na základě Smlouvy o dílo (Obhospodařování lesních
pozemků a porostů) ze dne 03.06.2015 a dodatku č. 1 za zhotovitele Služby města Pardubic
a.s. se sídlem Hůrka 1803, 53012 Pardubice. Celkové plánované náklady jsou ve výši 195.000
Kč bez DPH, plánované tržby jsou ve výši 212.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. R/155/24/2020
Rada města Sezemice:
I.

Souhlasí
1. Se stavbou plynárenského zařízení „Reko RS Sezemice“, číslo stavby
7700070638 na pozemcích p. č. 387/1, p. č. 1754/1 a p. č. 1753/2 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou v majetku města s tím, že pozemku p. č. 1754/1 a p. č.
1753/2 se dotkne stavba pouze ochranným pásmem nového plynovodu
2. S uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby
plynárenského zařízení „Reko RS Sezemice“, číslo stavby 7700070638, přes
pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 387/1, p. č. 1754/1 a p. č. 1753/2
v k. ú. Sezemice nad Loučnou za těchto podmínek:
a) Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 50
Kč/m2 bez DPH s tím, že skutečná cena bude vypočítána po vyhotovení
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. 387/1, p.
č.1754/1, p. č. 1753/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou spočívající v právu zřídit a
provozovat na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení a právu vstupovat
a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení. Smluvní
strany se dohodly na rozsahu věcného břemene 2 m na obě strany od půdorysu
plynárenského zařízení, přičemž povinným bude Město Sezemice a oprávněným bude
společnost RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17,
a to za podmínek uvedených v bodu I. tohoto usnesení.
III. Rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, která zakládá právo zřídit a
provozovat na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení a právo vstupovat
a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení, a to přes
pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 387/1, pozemky p. č. 1754/1 a p. č. 1753/2
v k. ú. Sezemice nad Loučnou budou zasaženy pouze ochranným pásmem plynovodu,
s oprávněnou právnickou osobou společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská
940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, kterou zastupuje společnost GasNet Služby, s.r.o.,
se sídlem Plynárenská 499/1, Brno PSČ 657 02 za cenu 50 Kč/m2 bez DPH s tím, že
skutečná cena bude vypočítána po vyhotoveném geometrickém plánu.
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IV. Ukládá vedoucí OSMŽP
1. Do doby vybudování stavby plynárenského zařízení „Reko RS Sezemice“, číslo
stavby 7700070638, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a práva provést stavbu dle bodu I. tohoto usnesení.
2. Po vybudování stavby plynárenského zařízení „Reko RS Sezemice“, číslo stavby
7700070638, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu III. tohoto
usnesení.
T: 31.12.2021
Usnesení č. R/156/24/2020
Rada města Sezemice:
I.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 861 v k. ú. Sezemice
nad Loučnou PN a MAW, na kterém stoji zemědělská budova č. p. 725, která je v
majetku žadatelů, za minimální kupní cenu 500 Kč za 1 m2.

II. Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu ve věci žádosti PN o prodej pozemku st. p. č.
861 v k. ú. Sezemice nad Loučnou na nejbližší zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. R/157/24/2020
Rada města Sezemice:
Souhlasí se zvýšením nájemného za zemědělské pozemky a to:
1. panu Lubošovi Zemanovi ze současné výše nájemného 5.032 Kč/rok na novou
výši 16.463 Kč/rok,
2. panu Karlu Řeháčkovi ze současné výše nájemného 1.796 Kč/rok na novou výši
5.891 Kč/rok,
3. panu Zdeňkovi Seidlovi ze současné výše nájemného 1.058 Kč/rok na novou výši
3.411 Kč/rok,
4. panu Pavlovi Kačerovi ze současné výše nájemného 2.604 Kč/rok na novou výši
5.735 Kč/rok,
5. společnosti VYKO spol. s.r.o, se sídlem Velké Koloděje 12, Sezemice ze
současné výše nájemného 49.837 Kč/rok na novou výši 163.075 Kč/rok.
II. Ukládá zajistit vyhotovení dodatků k nájemním smlouvám nájemcům dle bodu I. tohoto
usnesení s tím, že nové nájemné začne platit od 01. ledna 2021, od roku 2022 se bude
výše nájemného každoročně navyšovat o míru inflace, ostatní ujednání z nájemních
smluv a dodatků zůstávají beze změn.

I.

III. Souhlasí Marku Bačinovi zachovat současnou výši nájemného 296 Kč/rok.
Usnesení č. R/158/24/2020
Rada města Sezemice:
Schvaluje smlouvu na poskytování pečovatelské služby občanům města Sezemice a úhradě
za ni, která bude uzavřena mezi městem Sezemice a Sociálními službami města Pardubic,
příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Petrem Krejčím, ředitelem, se sídlem Kpt.
Jaroše726, Pardubice.

Výpis z usnesení z rady města ze dne 16.12.2020

Strana 3 (celkem 4)

č. j. SEZ-7242/2020/TAJ/Rá

Usnesení č. R/159/24/2020
Rada města Sezemice:
I.

Schvaluje plán inventur na rok 2020.

II. Jmenuje členy inventarizačních komisí, uvedených v plánu inventur na rok 2020.
Usnesení č. R/160/24/2020
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí předložené nabídky cen aut pro Městskou policii Sezemice.

II. Souhlasí koupit pro Městskou policii Sezemice auto značky MITSUBI NEW OUTLAN
2.0 MIVEC INTENSE včetně příslušenství za cenu včetně DPH 576.199 Kč od firmy
KODECAR HK, spol. s r.o.,IČ 25844032.
Usnesení č. R/161/24/2020
Rada města Sezemice:
Bere na vědomí termíny schůzí rady města v roce 2021.

Ověřovatel:

Schillerová Marie

Martin Staněk
starosta města

Výpis z usnesení z rady města ze dne 16.12.2020

Datum/podpis:
__________________________

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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