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Výpis usnesení rady města Sezemice 

  

Den konání jednání: 21.04.2021 

Místo jednání: Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice 

Číslo jednací: SEZ-2385/2021/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. R/40/7/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Schvaluje a dále: 

1. Ponechává v evidenci usnesení: R/115/15/2012, R/24/4/2019 R/148/21/2019, 
R/166/23/2019, R/8/2/2020, R/37/7/2020, R/42/7/2020, R/49/9/2020, 
R/84/14/2020, R/119/18/2020, R/155/24/2020, R/7/2/2021, R/14/2/2021, 
R/15/3/2021, R/30/5/2021, R/31/5/2021, R/35/6/2021, R/36/6/2021, R/37/6/2021, 
R/38/6/2021. 

2. Vyřazuje z evidence usnesení: R/180/16/2011, R/125/17/2019, R/126/17/2019, 
R/15/3/2020, R/28/5/2020, R/122/18/2020, R/131/19/2020, R/156/24/2020, 
R/157/24/2020, R/162/25/2020, R/2/1/2021, R/4/1/2021, R/5/1/2021, R/8/2/2021, 
R/9/2/2021,R/10/2/2021, R/16/3/2021, R/17/3/2021, R/23/4/2021, R/24/4/2021, 
R/28/5/2021, R/29/5/2021, R/32/5/2021. 

II.  Ruší usnesení č. R/22/4/2021. 

III.  Schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy. 

 
Usnesení č. R/41/7/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Souhlasí   

1. S umístěním stavby č. IV-12—2022091/VB/01, název stavby „Sezemice, Veská p. 
č. 359/1 – 8RD  – knn“. Předpokládaný rozsah dotčení pozemků p. č. 382/1 v k. 
ú. Veská bude činit 4 bm s tím, že  přesná výměra bude určena na základě 
vyhotoveného geometrického plánu. 

2. S uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby č. IV-12-2022091/VB/01, název stavby „Sezemice, Veská p. č. 
359/1 8RD - knn“ přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice a to p. č. 382/1 v k. 
ú. Veská za těchto podmínek: 

a. cena za zřízení věcného břemene bude stanovena jednorázovou úhradou 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. 
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II.  Schvaluje zřízení věcného břemene umožňující využití pozemku p. č. 382/1, v k. ú. 
Veská 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 p. č. 382/1 v k. ú. Veská, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za jednorázovou úhradu ve výši 
1.000 Kč bez DPH. 

IV.  Ukládá vedoucí odboru zajistit: 

1. Do doby vybudování stavby „Sezemice, Veská p. č. 359/1 – 8RD - 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, Veská p. č. 359/1 - 8RD knn“ uzavřít smlouvu o 
zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby a předloženého 
geometrického plánu a dle bodu III. tohoto usnesení. 
Termín: 31.12.2021 

 
Usnesení č. R/42/7/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí žádost RS o prodej pozemku p. č. 447/13, nebo jen jeho části, v k. ú. 
Počaply nad Loučnou. 

II.  Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu ve věci prodeje pozemku p. č. 447/13, nebo 
jen jeho části, v k. ú. Počaply nad Loučnou na další schůzi rady města.  

 
Usnesení č. R/43/7/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí doručenou žádost MB o prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 8 
Masarykova 515, Sezemice. 

II.  Schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 8, Masarykova 515, Sezemice, 
uzavřenou mezi městem Sezemice a MB, doba trvání nájmu bude stanovena na dobu 
určitou dvou let, a to do 30.04.2023.  

III.  Ukládá vedoucí OSMŽP uzavřít dodatek k nájemní smlouvě s MB dle bodu II tohoto 
usnesení.  

Termín: 30.04.2021 

 
Usnesení č. R/44/7/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Schvaluje přidělit byt č. 130 v DPS, Havlíčkova 700, Sezemice BK na dobu neurčitou, 
s účinností od 01.05.2021, za nájemné ve výši 36 Kč/m2. 

II.  Ukládá vedoucí OSMŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní 
smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení. 

Termín: 30.04.2021 
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Usnesení č. R/45/7/2021  

Rada města Sezemice 

Bere na vědomí zprávu z prověrky BOZP, prevence rizik a kontroly PO, která byla provedena 
v Základní škole Sezemice, okres Pardubice. Zjištěné závady budou odstraněny.  

 
Usnesení č. R/46/7/2021  

Rada města Sezemice 

Bere na vědomí změnu přerušení a omezení provozu Mateřské školy Pohádka, Sezemice, 
o letních prázdninách. Mateřská škola Pohádka Sezemice  bude  uzavřena pouze 
od 19.07.2021 do 15.08.2021. V ostatních dnech bude provoz mateřské školy omezen. 
Detašovaná pracoviště budou uzavřena a děti budou soustředěny na hlavní budově.  

 
Usnesení č. R/47/7/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí 
nízkého napětí (NN), kterou předložila společností ČEZ ESCO, a.s., kde předmětem je 
dodávka, odběr a distribuce elektřiny na období 2022 a 2023.  

II.  Bere na vědomí informaci, že Sdružení místních samospráv ČR v roce 2021 
připravuje pro své členy další kolo nákupu energií na energetické burze. Týkat se bude 
obcí, které nemají v letech 2022 a 2023 zajištěnou dodávku elektřiny a plynu. Dodávky 
energií bude nakoupena v souladu se zákonem efektivně, bezpečně a bez 
administrativní zátěže prostřednictvím  makléřské společnosti FIN-servis, a.s., která je 
licencovaným dohodcem Českomoravské komoditní burzy Kladno.   

III.  Ukládá starostovi města zjistit potřebné informace, týkajících se podmínek nákupu 
energie na energetické burze. 

  

  

  

  

Ověřovatel: Plecháček Vlastimil Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


