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Výpis usnesení rady města Sezemice 

  

Den konání jednání: 16.08.2021 

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

Číslo jednací: SEZ-5243/2021/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. R/104/15/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Schvaluje hospodaření města k 30.06.2021. 

II.  Ukládá vedoucí finančního odboru předložit vyúčtování hospodaření města k 
30.06.2021 zastupitelstvu města. 

Termín: 07.09.2021 

 
Usnesení č. R/105/15/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí změny závazných ukazatelů rozpočtu roku 2021 č. 4/2021. 

II.  Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny č. 1 - č. 5, uvedené v 
rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů rozpočtu č. 4/2021.  

 
Usnesení č. R/106/15/2021  

Rada města Sezemice 

Bere na vědomí rozpočtové změny č. 1 – č. 5 „Změn rozpisu rozpočtu roku 2021 č. 1/2021“. 

 
Usnesení č. R/107/15/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým 
věcem – pozemku p. č. 430/1 o výměře 739 m2 v k. ú. Veská z vlastnictví města 
Sezemice do vlastnictví LG. 

II.  Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zastupitelstvu města zprávu týkající se převodu 
vlastnického práva – pozemku p. č. 430/1 v k. ú. Veská o výměře 739 m2. 

Termín: 07.09.2021 

 
Usnesení č. R/108/15/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým 
věcem – pozemku p. č. 480/3 o výměře 1025 m2 v k. ú. Lukovna z vlastnictví města 
Sezemice do vlastnictví JV. 
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II.  Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zastupitelstvu města zprávu týkající se převodu 
vlastnického práva – pozemku p. č. 480/3 v k. ú. Lukovna o výměře 1025 m2 . 

Termín: 07.09.2021 

 
Usnesení č. R/109/15/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby č. 036, která bude 
uzavřena mezi firmou MAKALU Invest s.r.o., se sídlem Maříkova 2083/32, Brno, 
městem Sezemice a VAK Pardubice a.s., se sídlem Teplého 2014, Pardubice. 

II.  Ukládá zjistit podrobnější podmínky smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci 
stavby č. 036 v návaznosti na investorství a vybudování vodovodu a kanalizace v k. ú. 
Počaply nad Loučnou a v k. ú. Sezemice nad Loučnou. Investorem je společnost 
MAKALU Invest s.r.o., IČO: 07690207 se sídlem Maříkova 2083/32,  Brno. Jedná se 
vodovod VO,V1, V2 z PE 100 RC SDR 11 dn v celkové délce 676 m a výstavbu nové 
kanalizace S1, S2 z žebr. PP UR2 SN16 DN 300 v celkové délce 563 m a S1 z žebr. 
PP UR2 SN16 DN 250 v celkové délce 64 m a kanalizačního výtlaku V1 z PE 100 RC 
DN 110 SDR17 v celkové délce 159 m a PSOV, které jsou umístěny na pozemcích ve 
vlastnictví MAKALU Invest s.r.o., a to p. č. 179/30, p. č. 172/2, p. č. 172/3 v k. ú. 
Počaply nad Loučnou, a na pozemcích v majetku ČR právo hospodařit má ŘSD ČR, a 
to p. č. 1831/1 a p. č. 1831/7 v k. ú. Sezemice nad Loučnou. 

III.  Ukládá vedoucí OSMŽP předložit radě města zprávu v souladu s bodem II. tohoto 
usnesení. 

Termín: 30.09.2021 

 
Usnesení č. R/110/15/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Souhlasí   

1. S umístěním stavby č. IV-12-2022515/VB/01 „Sezemice, Veská p. č. 314/18 – 
knn“. Předpokládaný rozsah dotčení pozemků p. č. 392/7 v k. ú Veská bude činit 
4 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-12-2022515/VB/01 „Sezemice, Veská p. č. 314/18 - knn“ na 
pozemku ve vlastnictví města Sezemice p. č. 392/7 v k. ú. Veská za těchto 
podmínek: 

a. cena za zřízení věcného břemene bude stanovena jednorázovou úhradou ve výši 
2.000 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. 

II.  Schvaluje zřízení věcného břemene umožňující využití pozemku p. č. 392/7, 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. 
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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. 392/7 v k. ú. Veská, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za jednorázovou úhradu ve výši 
2.000 Kč bez DPH. 

IV.  Ukládá vedoucí odboru zajistit: 

1. Do doby vybudování stavby „Sezemice, Veská p. č. 314/18 - 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. 314/18 - knn“ uzavřít v souladu s 
bodem III. tohoto usnesení smlouvu o zřízení věcného břemene dle skutečného 
zaměření stavby a předloženého geometrického plánu. 

Termín: 31.12.2021 

 
Usnesení č. R/111/15/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí odboru stavebního úřadu 
a územního plánování.  

II.  Jmenuje s účinností od 01.09.2021 Ivu Lněničkovou vedoucí odboru stavebního úřadu 
a územního plánování. 

 
Usnesení č. R/112/15/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí doručenou žádost paní VK o ukončení nájmu k bytu č. 116, 
Havlíčkova 700, Sezemice, dohodou. 

II.  Souhlasí s ukončením nájmu v Domě s pečovatelskou službou, v bytě č. 116, 
Havlíčkova 700, Sezemice, který na základě nájemní smlouvy užívá paní VK, dohodou 
ke dni 31.08.2021. 

III.  Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření dohody o ukončení nájmu dle bodu II. tohoto 
usnesení. 

Termín: 31.08.2021 

 
Usnesení č. R/113/15/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí , že Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo z Programu podpory 
kultury a památkové péče v Pardubickém kraji dotaci ve výši 50.000 Kč na opravu 
sochy sv. Jana Nepomuckého v Sezemicích. 

II.  Schvaluje   

1. Zadat v souladu se směrnicí č. 3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, zakázku malého rozsahu „Oprava sochy sv. Jana 
Nepomuckého" přímo jednomu dodavateli, a to panu BcA. Jaroslavu Vrbatovi, 
generála Svobody 622, Pardubice, IČO: 7016518. 

2. Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi městem Sezemice a BcA. Jaroslavem 
Vrbatou, generála Svobody 622, Pardubice, IČO: 7016518, kde předmětem díla 
bude "Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého" a cena díla 382.950 Kč včetně DPH.  

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

Termín: 31.08.2021 
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Usnesení č. R/114/15/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na 
zakázku „Oprava Božích muk v Dražkově“. 

II.  Schvaluje   

1. V souladu se směrnicí č. 3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu v městě Sezemice, výběr nejvhodnější nabídky uchazeče BcA. Jaroslava 
Vrbaty, Generála Svobody 622, Pardubice, IČO: 70165181, podané ve veřejné 
zakázce „Oprava Božích muk v Dražkově“, který předložil nejvýhodnější nabídku 
s cenou ve výši 257.000 Kč bez DPH. 

2. Další pořadí uchazečů – na druhém místě byl schválen Branislav Letavaj, Nábřeží 
Závodu míru 2738, Pardubice, IČO: 09201459. 

III.  Ukládá vedoucí OSMŽP: 

1. Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky. 
2. Zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava Božích muk v Dražkově“ s 

vybraným uchazečem. 
Termín: 31.08.2021 

  

  

  

  

Ověřovatel: Schillerová Marie Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


