Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

20.10.2021
Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-6811/2021/TAJ/Rá

Usnesení č. R/143/19/2021
Rada města Sezemice
I.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 910/29 o výměře
250 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z majetku města Sezemice do vlastnictví
Pardubického kraje se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice.

II.

Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu o prodeji části pozemků p. č. 910/29 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města.
Termín: 07.12.2021

Usnesení č. R/144/19/2021
Rada města Sezemice
I.

II.

Souhlasí
1. S umístěním stavby č. IV-12-2023019/VB/01, název stavby „Sezemice, Veská p.
č. 140/16-18 3RD - knn“. Předpokládaný rozsah dotčení pozemků p. č. 382/2 a p.
č. 140/2 v k. ú Veská bude činit 66 bm s tím, že se výměra může snížit nebo zvýšit
na základě vyhotoveného geometrického plánu.
2. S uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-2023019/VB/01, název stavby „Sezemice,
Veská p. č. 140/16-18 3RD - knn“ přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice a
to p. č. 382/2 a p. č. 140/2 v k. ú. Veská za těchto podmínek:
a. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena jednorázovou úhradou ve
výši 2.000 Kč a k této částce bude připočteno 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 pozemku p. č. 382/2 a p. č.
140/2 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. 382/2 a p. č. 140/2 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 a k této částce bude připočteno DPH.

IV. Ukládá vedoucí odboru zajistit:
1. Do doby vybudování stavby „Sezemice, Veská p. č. 140/16-18 3 RD - knn“ uzavřít
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o
umístění stavby dle bodu I. tohoto usnesení
2. Po vybudování stavby „Sezemice, Veská p. č. 140/16-18 3 RD - knn“ uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby a
předloženého geometrického plánu a dle bodu III. tohoto usnesení.
Termín: 30.06.2022
Usnesení č. R/145/19/2021
Rada města Sezemice
I.

Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým
věcem – pozemku p. č. 86/21 o výměře 344 m2 v k. ú. Počaply nad Loučnou z
vlastnictví města Sezemice společnosti Vantage Towers s.r.o., se sídlem Závišova
502/5, Praha 4.

II.

Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva
pozemku p. č. 86/21 o výměře 344 m2 v k. ú. Počaply nad Loučnou zastupitelstvu
města.
Termín: 07.12.2021

Usnesení č. R/146/19/2021
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu o možnosti zakoupení svahového mulčeru.

Schvaluje
1. V souladu se směrnicí č. 3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, zadat zakázku malého rozsahu - pořízení svahového mulčeru včetně sady
gumových kol přímo, tj. uzavřít kupní smlouvy s dodavatelem KOBRA kovo s.r.o.,
Chaloupky 28, 503 11 Hradec Králové, IČO 26014050.
2. Kupní smlouvu s dodavatelem KOBRA kovo s.r.o., Chaloupky 28, 503 11 Hradec
Králové, IČO 26014050, kde pořízeným předmětem bude svahový mulčer včetně
sady gumových kol za cenu 193.330 Kč včetně DPH.
III. Ukládá vedoucí odboru zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením smlouvy
dle bodu II. tohoto usnesení.
II.

Termín: 31.10.2021
Usnesení č. R/147/19/2021
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ohledně nevyhovujícího stavu oken a vchodových
dveří u služebního bytu v rodinném domě určeného pro školníka ZŠ Sezemice.

Výpis z usnesení z rady města ze dne 20.10.2021
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Schvaluje
1. Zadat v souladu se směrnicí č. 3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, zakázku malého rozsahu „Výměna oken a vchodových dveří
v bytě školníka" přímo jednomu dodavateli, a to firmě pzmOKNA s.r.o., Smilova
349, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 28852893.
2. Smlouvu o dílo s pzmOKNA s.r.o., Smilova 349, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice, IČO: 28852893, kde předmětem díla jsou stavební a montážní práce,
spojené s výměnou oken a vchodových dveří dle předložené cenové nabídky č.
P02742021 aktualizované dne11.10.2021 za celkovou cenu 213.747 Kč včetně
DPH.
III. Ukládá vedoucí odboru zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením smlouvy
dle bodu II. tohoto usnesení.

II.

Termín: 31.10.2021
Usnesení č. R/148/19/2021
Rada města Sezemice
Bere na vědomí oznámení, že byl na Českomoravské komoditní burze Kladno završen
proces nákupu elektrické energie na rok 2022 a 2023 pro členy Sdružení místních samospráv
ČR. Smlouva na dodávku elektrické energie byla uzavřena s dodavatelem CENTROPOL
ENERGY a.s. (Závěrkový list e. EL-20210831-2156-18).

Ověřovatel:

Schillerová Marie

Martin Staněk
starosta města

Výpis z usnesení z rady města ze dne 20.10.2021

Datum/podpis:
__________________________

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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