Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města Sezemice
Den konání jednání:

16.02.2022

Místo jednání:

Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice,
Husovo náměstí 790
SEZ-1079/2022/TAJ/Rá

Číslo jednací:
Usnesení č. R/17/4/2022
Rada města Sezemice
I.

Schvaluje finanční dar společnosti PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a
Mateřská škola s.r.o., IČ 25263633, se sídlem Hrubínova 1458, Hradec Králové, ve
výši 5.000 Kč na neinvestiční a provozní výdaje, spojené s docházkou žáka bytem
Sezemice.

II.

Schvaluje smlouvu o poskytnutí daru, která bude uzavřena mezi městem Sezemice,
jako dárcem, a společností PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská
škola s.r.o., IČ 25263633, se sídlem Hrubínova 1458, Hradec Králové, jako
obdarovaný, za účelem dle bodu I.

Usnesení č. R/18/4/2022
Rada města Sezemice
I.

II.

Souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě a souhlas se zřízením stavby a souhlas se vstupem na pozemek p. č. 2120/91 o
výměře 8 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou ve vlastnictví města Sezemice, Skutečný
rozsah věcného břemene bude znám po dokončení stavby podle vyhotoveného
geometrického plánu a ochranného pásma. Podmínky, za kterých město smlouvu
budoucí uzavře jsou:
1. Služebnost se zřizuje bezúplatně.
2. Oprávněný předloží před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
geometrický plán.
3. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene, tj. vyhotovení smlouvy
o zřízení věcného břemene, vypracování geometrického plánu, správní poplatek
ke vkladu do katastru nemovitostí, popřípadě další vzniklé škody, uhradí
oprávněný.
Schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se zřízením stavby a souhlas
se vstupem na pozemek p. č. 2120/91 o výměře 8 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
pro umístění stavby „Skupinový vodovod Holicko – II. část SO 14 Řad Sezemice Dašice, provozování, opravování a udržování zařízení inženýrské sítě, přičemž
povinným bude město Sezemice a oprávněným bude společnost Vodovody a
kanalizace Pardubice a.s., se sídlem Teplého 2014, Pardubice 530 02, a to za
podmínek uvedených v bodu I. tohoto usnesení.
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III.

Schvaluje uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a
souhlas se zřízením stavby a souhlas se vstupem na pozemek p. č. 2120/91 o výměře
8 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, která zakládá právo umístění, zřízení,
provozování, opravování, údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti inženýrské sítě,
s oprávněnou společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., se sídlem Teplého
2014, Pardubice 530 02 a to bezúplatně. Smlouva je nedílnou součástí předloženého
materiálu.

IV. Ukládá vedoucí odboru zajistit:
1. Do doby vybudování stavby na pozemku p. č. 2120/91 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
souhlas se zřízením stavby a souhlas se vstupem na pozemek dle bodu I. tohoto
usnesení.
2. Po vybudování stavby na pozemku p. č. 2120/91 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
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/19/4/2022
Rada města Sezemice
I.

II.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit:
1. odkup pozemku p. č. 382/7 o výměře 46 m2 z vlastnictví OB za kupní cenu 100
Kč/m2 do vlastnictví města Sezemice,
2. odkup pozemků p. č. 382/21 - 97 m2 a p. č. 140/7 – 76 m2 z vlastnictví BB za kupní
cenu 100 Kč/m2 do vlastnictví města Sezemice.
Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zastupitelstvu města zprávu ve věci výkupu
pozemků dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 08.03.2022

Usnesení č. R/20/4/2022
Rada města Sezemice
I.

II.

Souhlasí
1. S umístěním stavby „Sezemice Dukelská 972“ na pozemku p. č. 401/3 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou. Předpokládaný rozsah dotčení pozemku bude činit 6 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 „Sezemice Dukelská 972 -knn“ přes pozemek ve vlastnictví města
Sezemice a to p. č. 401/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou 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.
Schvaluje zřízení věcného břemene umožňující využití pozemku p. č. 401/3 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.

Výpis z usnesení z rady města ze dne 16.02.2022
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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. 401/3 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 2.000 Kč a k této částku bude připočteno DPH.

IV. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit:
1. Do doby vybudování stavby Sezemice Dukelská 972 – knn na pozemku p. č. 401/3
v k. ú. Sezemice nad Loučnou uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby dle bodu I. tohoto usnesení.
2. Po vybudování stavby „Sezemice Dukelská 972 - 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/21/4/2022
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí doručenou žádost od AV o ukončení nájmu k bytu č. 8, Tyršovo
náměstí 721, Sezemice, dohodou ke dni 28.02.2022.

II.

Souhlasí s ukončením nájmu v bytě č. 8, Tyršovo náměstí 721, Sezemice, který
na základě nájemní smlouvy užívá AV dohodou ke dni 28.02.2022.

III. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření dohody o ukončení nájmu dle bodu II.
Termín: 28.02.2021
Usnesení č. R/22/4/2022
Rada města Sezemice
I.

II.

Schvaluje
1. přidělit byt č. 114 v DPS, Havlíčkova 700, Sezemice, EŠ na dobu neurčitou,
s účinností od 01.03.2022, za nájemné ve výši 36 Kč/m2.
2. přidělit byt č. 8 v DPS, Tyršovo nám. 721, Sezemice, FD na dobu neurčitou,
s účinností od 01.03.2022, za nájemné ve výši 36 Kč/m2.
Ukládá vedoucí OSMŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením
nájemních smluv dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 28.02.2022

Usnesení č. R/23/4/2022
Rada města Sezemice
Souhlasí s vyřazením nefunkčního majetku v Mateřské škole Pohádka, Sezemice, dle žádosti
ze dne 03.02.2022, č. j. MšS 104/22.
Ověřovatel:

Kačer Aleš

Martin Staněk
starosta města

Výpis z usnesení z rady města ze dne 16.02.2022

Datum/podpis:
__________________________

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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