Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

19.01.2022
Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice,
Husovo náměstí 790

Číslo jednací:

SEZ-0370/2022/TAJ/Rá

Usnesení č. R/2/2/2022
Rada města Sezemice
Schvaluje předloženou změnu č. 3 územní studie „Sezemice – lokalita Z09“.
Usnesení č. R/3/2/2022
Rada města Sezemice
I.
II.

Bere na vědomí rozpočtové změny č. 1 - č. 7 "Změn rozpisu rozpočtu na rok 2021 č.
3/2021".
Bere na vědomí rozpočtové změny č. 1 - č. 2 "Změn závazných ukazatelů rozpočtu na
rok 2021 č. 6/2021".

Usnesení č. R/4/2/2022
Rada města Sezemice
I.

II.

Souhlasí
1. S umístěním stavby č. IV-12-2022658/VB/01, název stavby „Sezemice, p. č. 869/2
– knn“. Předpokládaný rozsah dotčení pozemků p. č. 910/56, p. č. 910/108 a p. č.
910/152 v k. ú Sezemice nad Loučnou bude činit 90 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-12-2022658/VB/01, název stavby „Sezemice, p. č. 869/2 knn“ přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice a to p. č. 910/56, p. č. 910/108
a p. č. 910/152 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za těchto podmínek:
a. cena za zřízení věcného břemene bude stanovena jednorázovou úhradou ve výši
9.400 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 pozemku p. č. 910/56, p. č.
910/108 a p. č.910/152 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.
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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. 910/56, p. č. 910/108, p. č. 910/152 v k. ú. Sezemice nad Loučnou,
s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín,
Teplická 874/8 za jednorázovou úhradu ve výši 9.400 Kč a k této částce bude
připočteno DPH.

IV. Ukládá vedoucí odboru zajistit:
1. Do doby vybudování stavby „Sezemice, p. č. 869/2 - 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, p. č. 869/2 - knn“ uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene dle skutečného zaměření stavby a předloženého
geometrického plánu a dle bodu III. tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2022
Usnesení č. R/5/2/2022
Rada města Sezemice
I.

II.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č. UZSVM/HPU/10327/2021 –
HPUM mezi Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako převodcem, a
městem Sezemice, jako nabyvatelem. Předmětem bezúplatného převodu je pozemek
p. č. 46/4, ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 47 m2 v k. ú. Velké Koloděje
v účetní evidenci 1.280 Kč.
Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu zastupitelstvu města dle bodu I. tohoto
usnesení.
Termín: 08.03.2022

Usnesení č. R/6/2/2022
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí předloženou "Dohodu o postoupení práv a povinností z investorství"
mezi městem Sezemice a ČEZ Distribuce, a.s.

Schvaluje "Dohodu o postoupení práv a povinností z investorství", která bude
uzavřena mezi městem Sezemice a ČEZ Distribuce, a.s.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření dohody dle bodu II.
Termín: 28.02.2022
II.

Usnesení č. R/7/2/2022
Rada města Sezemice
Schvaluje předloženou změnu územní studie „Sezemice – lokalita Z20“.
Usnesení č. R/8/2/2022
Rada města Sezemice projednala podmínky zápisu k předškolnímu vzdělávání v
Mateřské škole Pohádka, Sezemice a
Souhlasí s místem, termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro následující školní rok 2022/2023. Zápis se bude konat v Mateřské škole
Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596, Sezemice, ve dnech 04.05.2022 od 08:00 do 16:00 hodin,
05.05.2022 od 08:00 do 16:00 hodin a 06.05.2022 od 07:00 do 12:00 hodin.
Výpis z usnesení z rady města ze dne 19.01.2022
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Usnesení č. R/9/2/2022
Rada města Sezemice s účinností od 01.01.2022
I.

Schvaluje nový platový výměr pro Mgr. Jiřího Březinu, ředitele Základní školy
Sezemice, okr. Pardubice, ve kterém se mění pouze platový tarif, osobní příplatek a
příplatek za vedení zůstává nezměněn.

II.

Schvaluje nový platový výměr pro Bc. Veroniku Machatou, ředitelku Mateřské školy
Pohádka, Sezemice, ve kterém se mění pouze platový tarif, osobní příplatek a
příplatek za vedení zůstává nezměněn.

Ověřovatel:

Schillerová Marie

Martin Staněk
starosta města

Výpis z usnesení z rady města ze dne 19.01.2022

Datum/podpis:
__________________________

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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