Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města Sezemice
Den konání jednání:
Místo jednání:

09.03.2021
Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-1346/2021/TAJ/Rá

Usnesení č. R/28/5/2021
Rada města Sezemice
I.

II.

Schvaluje smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) číslo
21_SOBSO1_4121762141, týkající se připravovaného projektu „Prodloužení ulice
Severní – prodloužení komunikace, parcelace, výstavba sítí technické infrastruktury".
Smlouva bude uzavřena mezi městem Sezemice a společností ČEZ Distribuce a.s.
Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 16.03.2021

Usnesení č. R/29/5/2021
Rada města Sezemice
Bere na vědomí
1. Důvodovou zprávu o realizaci stavby "Veřejné osvětlení Sezemice – Počaply nad
Loučnou", kde část akce bude realizovaná dodavatelsky a část svépomocí.
2. Předloženou smlouvu o dílo.
II. Schvaluje
1. Zadat v souladu se směrnicí č. 3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, zakázku malého rozsahu "Přílož kabelů veřejného osvětlení v
Počaplech" přímo jednomu dodavateli, a to firmě VČE – montáže, a. s., IČO
25938746.
2. Uzavřít smlouvu o dílo s firmou VČE – montáže, a. s., Arnošta z Pardubic 2082,
Pardubice, IČO: 25938746, kde předmětem díla bude přílož kabelů veřejného
osvětlení v Počaplech, cena díla 314.953 Kč včetně DPH. Smlouva bude před
uzavřením zkonzultována s právním zástupcem města a na základě připomínek
bude jednáno s dodavatelem o případné změně smlouvy.
III. Ukládá zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením smlouvy dle bodu II. tohoto
usnesení.

I.
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Usnesení č. R/30/5/2021
Rada města Sezemice
I.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým
věcem pozemku p. č. 1913 o výměře 216 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví
města do vlastnictví RF a JF.

II.

Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva –
pozemku p. č. 1913 o výměře 216 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu
města.
T: 08.06.2021

Usnesení č. R/31/5/2021
Rada města Sezemice
I.

II.

III.

Souhlasí
1. s umístěním stavby č. IV-12-2022020/VB/01, název stavby „Sezemice, Žižkova p.
č. 1470/13 – knn“. Předpokládaný rozsah dotčení pozemku p. č. 1815/3 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou bude činit cca 31 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-12-2022020/VB/01, název stavby „Sezemice, Žižkova p. č.
1470/13 - knn“, přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice, a to p. č. 1815/3
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,
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. 1815/3,
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.
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 1815/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, s oprávněnou právnickou osobou
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8.

IV. Ukládá vedoucí OSMŽP:
1. Zajistit do doby vybudování stavby „Sezemice, Žižkova p. č. 1470/13 - knn“
uzavření smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby dle bodu I. tohoto usnesení.
2. Po vybudování stavby „Sezemice, Žižkova p. č. 1470/13 - knn“ zajistit uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby a
předloženého geometrického plánu a dle bodu III. tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2021

Výpis z usnesení z rady města ze dne 09.03.2021
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Usnesení č. R/32/5/2021
Rada města Sezemice
I.
II.

Schvaluje přidělit byt č. 19 v DPS, Tyršovo náměstí 722, Sezemice, MŠ a EB na dobu
neurčitou, s účinností od 01.04.2021, za nájemné ve výši 36 Kč/m2.
Ukládá vedoucí odboru zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní
smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 28.02.2021

Usnesení č. R/33/5/2021
Rada města Sezemice
Schvaluje přijetí daru - 456 ks respirátorů v hodnotě 15.139,20 Kč pro Mateřskou školu
Pohádka, Sezemice, který byl poskytnut na základě rozhodnutí Vlády ČR.
Usnesení č. R/34/5/2021
Rada města Sezemice
Schvaluje přijetí všech věcných darů v souvislosti s pandemií COVID19 pro Základní školu
Sezemice, okres Pardubice, pro rok 2021.

Ověřovatel:

Plecháček Vlastimil

Martin Staněk
starosta města

Výpis z usnesení z rady města ze dne 09.03.2021

Datum/podpis:
__________________________

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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