Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

24.03.2021
Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-1746/2021/TAJ/Rá

Usnesení č. R/35/6/2021
Rada města Sezemice
I.

II.

Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení
„ROZ, plynová přípojka, Sezemice, Za Humny p. č. 227/3“, číslo stavby 9900097228,
přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. p. č. 1876/1 a p. p. č. 1876/7 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou za těchto podmínek:
a. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve
výši Kč 593 Kč včetně DPH a bude uhrazena před podpisem této smlouvy.
b. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor stavby.
Schvaluje zřízení věcného břemene umožňující využití části pozemků p. p. č. 1876/1
a p. p. č. 1876/7 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, které spočívá v právu provozovat na
služebných pozemcích plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné
pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraňováním plynárenského zařízení. Rozsah věcného břemene bude 1 m na obě
strany od půdorysu plynárenského zařízení, přičemž povinným bude město Sezemice
a oprávněným bude společnost 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. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu
I. a II. tohoto usnesení.
Termín: 31.04.2021
Usnesení č. R/36/6/2021
Rada města Sezemice
I.

Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení
„ROZ, STL přípojka, Sezemice, Zborovská 454“, číslo stavby 9900103347, přes
pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. p. č. 1529/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
za těchto podmínek:
a. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve
výši Kč 141 Kč včetně DPH a bude uhrazena před podpisem této smlouvy
b. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor stavby.
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II.

Schvaluje zřízení věcného břemene umožňující využití části pozemku p. p. č. 1529/1
v k. ú. Sezemice nad Loučnou, které spočívá v právu provozovat na služebném
pozemku plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v
souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraňováním plynárenského zařízení. Rozsah věcného břemene činí 1 m na obě
strany od půdorysu plynárenského zařízení, přičemž povinným bude město Sezemice
a oprávněným bude společnost 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. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu
I. a II. tohoto usnesení.
Termín: 31.04.2021
Usnesení č. R/37/6/2021
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí doručenou žádost xxx o výměnu bytu č. 11, Tyršovo náměstí 721,
Sezemice, za byt č. 12, Tyršovo nám. 721, Sezemice.

II.

Schvaluje výměnu bytu č. 11, Tyršovo náměstí 721, Sezemice, za byt č. 12, Tyršovo
nám. 721, Sezemice, pro xxx, za těchto podmínek: nájem bytu č. 11 bude ukončen
dohodou ke dni 30.04.2020, nájemní smlouva na byt č. 12 bude uzavřena na dobu
neurčitou s účinnosti od 01.05.2020, nájemné se stanovuje ve výši 36 Kč za m2.

III. Ukládá vedoucí OSMŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s výměnou bytu a
uzavřením nájemní smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.
T: 31.05.2021
Usnesení č. R/38/6/2021
Rada města Sezemice
Bere na vědomí doručenou žádost xxx o pronájem nebytových prostor, místnosti č. 8,
v obytném domě č. p. 525, Smetanova ul., Sezemice.
II. Souhlasí s pronájmem sklepních nebytových prostor, místnosti č. 8, o velikosti 15
m2 xxx za těchto podmínek: podlahová plocha nebytových prostor bude započítána do
podlahové plochy bytu, která je rozhodná pro stanovení výše měsíčního nájemného, a
od 01.04.2021 bude upraven měsíční předpis nájemného.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s pronájmem
nebytových prostor a úpravou měsíčního předpisu nájemného dle bodu II. tohoto
usnesení.
I.

Termín 31.03.2021
Usnesení č. R/39/6/2021
Rada města Sezemice
Schvaluje změnu v organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Pohádka,
Sezemice pro školní rok 2021/2022 dle předloženého návrhu.

Výpis z usnesení z rady města ze dne 24.03.2021
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