Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města Sezemice
Den konání jednání:

10.02.2021

Místo jednání:

Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-0854/2021/TAJ/Rá

Usnesení č. R/15/3/2021
Rada města Sezemice
I.

II.

Souhlasí
1. s umístěním stavby č. IV-12-2021758/VB/01, název stavby „Sezemice, Za Střelnicí
p. č. 296/1 -knn“. Předpokládaný rozsah dotčení pozemku p. č. 1753/1 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou bude činit cca 5 bm s tím, že se výměra může zvýšit na
základě vyhotoveného geometrického plánu;
2. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IV-12-2021758/VB/01, název stavby „Sezemice, Za Střelnicí p.
č. 296/1 -knn“ přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice a to p. č. 1753/1 v k.
ú. Sezemice nad Loučnou za těchto podmínek:
a. cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 1.000 Kč bez
DPH s tím, že cena se může 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.
Schvaluje zřízení věcného břemene umožňující využití části pozemku p. č. 1753/1,
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.

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 část pozemku ve vlastnictví města
Sezemice 1753/1 v k. ú. Sezemice 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 zajistit:
1. Do doby vybudování stavby „Sezemice, Za Střelnicí p. č. 296/1 -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, Za Střelnicí p. č. 296/1 - knn“ uzavřít smlouvu
o zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby a předloženého
geometrického plánu a dle bodu III. tohoto usnesení
T: 31.12.2021
Usnesení č. R/16/3/2021
Rada města Sezemice
I.

II.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup 1/4 spoluvlastnického podílu
pozemku p. č. 65/33 v k. ú. Počaply nad Loučnou od PP za kupní cenu 100 Kč za 1
m2.
Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zastupitelstvu města zprávu týkající se odkupu
pozemku p. č. 65/33 v k. ú. Počaply nad Loučnou.
T: 09.03.2021

Usnesení č. R/17/3/2021
Rada města Sezemice
I.

Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Vysoké Chvojno, kde předmětem
smlouvy bude výkon úkolů Městské policie Sezemice na úseku zajišťování místních
záležitostí veřejného pořádku, stanovených zákonem o obecní policii nebo jiným
zvláštním zákonem.

II.

Schvaluje bez výhrad předloženou veřejnoprávní smlouvu na výkon úkolů Městské
policie Sezemice na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku, která
bude uzavřena mezi městem Sezemice a obcí Vysoké Chvojno.

III. Ukládá starostovi města zajistit veškeré potřebné náležitosti spojené s uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. R/18/3/2021
Rada města Sezemice
Bere na vědomí uzavření školní družiny při Základní škole Sezemice v době jarních prázdnin
od 15.02.2021 do 19.02.2021.
Usnesení č. R/19/3/2021
Rada města Sezemice
I.

Schvaluje zvýšení příplatku za vedení Mgr. Jiřímu Březinovi, řediteli Základní školy
Sezemice, okres Pardubice, s účinností od 01.02.2021. Ostatní složky platu zůstávají
nezměněny.

II.

Schvaluje zvýšení příplatku za vedení Bc. Veronice Machaté, ředitelce Mateřské školy
Pohádka, Sezemice, s účinností od 01.02.2021. Ostatní složky platu zůstávají
nezměněny.

Výpis z usnesení z rady města ze dne 10.02.2021
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Ověřovatel:

Schillerová Marie

Martin Staněk
starosta města

Výpis z usnesení z rady města ze dne 10.02.2021

Datum/podpis:
__________________________

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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