Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

24.08.2022
Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-6039/2022/TAJ/Rá

Usnesení č. R/90/17/2022
Rada města Sezemice
I.

II.

Schvaluje a dále:
1. Ponechává v evidenci usnesení č. R/115/15/2012, R/148/21/2019, R/8/2/2020,
R/42/7/2020,
R/119/18/2020, R/155/24/2020,
R/15/3/2021,
R/41/7/2021,
R/71/11/2021, R/72/11/2021, R/82/12/2021, R/144/19/2021, R/4/2/2022,
R/11/3/2022,
R/18/4/2022,
R/20/4/2022,
R/33/8/2022,
R/41/10/2022,
R/52/11/2022, R/80/15/2022, R/82/15/2022, R/85/15/2022.
2. Vyřazuje z evidence usnesení č. R/49/9/2020, R/31/5/2021, R/62/10/2021,
R/110/15/2021,
R/115/16/2021, R/5/2/2022,
R/6/2/2022,
R/12/3/2022,
R/13/3/2022, R/14/3/2022, R/15/3/2022, R/16/3/2022, R/19/4/2022, R/21/4/2022,
R/22/4/2022, R/28/7/2022, R/29/7/2022, R/31/8/2022, R/36/9/2022, R/37/9/2022,
R/38/9/2022, R/39/9/2022, R/40/10/2022, R/50/11/2022, R/51/11/2022,
R/53/11/2022, R/54/11/2022, R/58/12/2022, R/59/12/2022, R/61/12/2022,
R/62/12/2022, R/66/13/2022, R/67/14/2022, R/69/14/2022, R/70/14/2022,
R/71/14/2022, R/72/14/2022, R/73/14/2022, R/78/14/2022, R/81/15/2022,
R/83/15/2022, R/86/15/2022.
Schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy.

Usnesení č. R/91/17/2022
Rada města Sezemice
I.
II.

Schvaluje hospodaření města k 30.06.2022.
Ukládá vedoucí finančního odboru předložit vyúčtování hospodaření města k
30.06.2022 zastupitelstvu města.
Termín: 06.09.2022

Usnesení č. R/92/17/2022
Rada města Sezemice
I.
II.

Bere na vědomí změny závazných ukazatelů rozpočtu roku 2022 č. 3/2022.
Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny č. 1 - č. 5 a rozpočtové
změny č. 7 - č. 9 uvedené v návrhu rozpočtového opatření dle závazných ukazatelů
rozpočtu 2022 č. 3/2022. Rozpočtová změna č. 6 nebude zastupitelstvu města
předložena.
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Usnesení č. R/93/17/2022
Rada města Sezemice
Bere na vědomí rozpočtové změny č. 1 – č. 5 „Změn rozpisu rozpočtu roku 2022 č. 2/2022“.
Usnesení č. R/94/17/2022
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí informaci příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka,
Sezemice, o chybném stanovení hospodářského výsledku za rok 2021.

II.

Schvaluje opravu výroční zprávy o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská
škola Pohádka, Sezemice, za rok 2021 bez výhrad a rozděluje hospodářský výsledek
ve výši 1.029.618,76 Kč následovně:
1. Vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku 0
2. Přidělit do fondu odměn částku 80.000,00 Kč.
3. Přidělit do fondu rezervního částku 915.724,76 Kč.
4. Nerozdělený zisk 33.894,00 Kč.

Usnesení č. R/95/17/2022
Rada města Sezemice
Souhlasí
1. S umístěním stavby č. IP-12-2012916/VB/1, název stavby "Sezemice, Lukovna p.
č. 265/5 -nn, knn". Předpokládaný rozsah dotčení pozemku p. č. 481/3 v k. ú.
Lukovna bude činit 44 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. IP-12-2012916/VB/1, název stavby "Sezemice,
Lukovna p. č. 265/5 -nn, knn", přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice, a to
p. č. 481/3 v k. ú. Lukovna za těchto podmínek:
a. cena za zřízení věcného břemene bude stanovena jednorázovou úhradou ve
výši 2.780 Kč + 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
1. Zřízení věcného břemene umožňující využití pozemku p. č.481/3 v k. ú. Lukovna
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.
2. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, která
zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravování, údržbu, úpravu, obnovu
a výměnu součásti distribuční soustavy přes část pozemku ve vlastnictví města
Sezemice p. č. 481/3 v k. ú. Lukovna, s oprávněnou právnickou osobou
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, za
jednorázovou úhradu ve výši 2.780 Kč a k této částce bude připočteno DPH.
III. Ukládá vedoucí odboru zajistit:
1. Do doby vybudování stavby „Sezemice, Lukovna p.č. 265/5 -nn, knn“ uzavřít
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o
umístění stavby dle bodu I. tohoto usnesení.

I.

Výpis z usnesení z rady města ze dne 24.08.2022
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2. Po vybudování stavby „Sezemice, Lukovna p. č. 265/5 -nn, knn“ uzavřít smlouvu
o zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby a předloženého
geometrického plánu a dle bodu III. tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2023
Usnesení č. R/96/17/2022
Rada města Sezemice
I.

II.

Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení
„„ROZ, STL přípojka Lukovna p. č. 232/11 Stejskalová“, číslo stavby 9900078309“,
přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č. 232/22 v k. ú. Lukovna za těchto
podmínek:
1. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve
výši Kč 303 Kč včetně DPH a bude uhrazena před podpisem této smlouvy.
2. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor stavby.
Schvaluje zřízení věcného břemene, umožňující využití části pozemku p. č. 232/22
v k. ú. Sezemice nad Loučnou spočívající v právu provozovat na služebném pozemku
plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se
zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním
plynárenského zařízení. Rozsah věcného břemene činí 1 m na obě strany od půdorysu
plynárenského zařízení, přičemž povinným bude město Sezemice a oprávněným bude
společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, a to za podmínek
uvedených v bodu I. tohoto usnesení.

III. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu
I. a II. tohoto usnesení.
Termín: 30.09.2022
Usnesení č. R/97/17/2022
Rada města Sezemice
I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu o realizaci záchranného archeologického
průzkumu v souvislosti se stavbou „I/36 Sezemice – obchvat“.

II.

Schvaluje na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. vstup a vjezd na
pozemky p. č. 2120/105, 2120/115, 2120/64, 2120/67, 2120/65, 2120/59, 2120/62,
2120/1, 2120/2, 1390/3, 2120/16, 2120/13, 2120/18, 2120/12, 2120/20, 2120/11,
2120/22, 2120/25, 2120/27, 2120/31, 2120/32, 2120/9, 2120/43, 2120/49, 2120/33,
1826/5, 2120/69, 2120/74, 2120/91, 2120/63, 2120/55, 2120/52 vše v obci Sezemice
a k. ú. Sezemice nad Loučnou, dále na pozemky p. č. 402/34, 402/35, 402/6, 402/36,
402/37, 402/7, 402/30, 402/24, 402/57, 402/58, 402/59, 402/60 vše v obci Sezemice a
k. ú. Kladina, dále na pozemky p. č. 498/4 a 198/3 v obci Sezemice a k. ú. Veská.
Ředitelství silnic a dálnic, s. p., bude na pozemcích provádět záchranný archeologický
průzkum.

Souhlasí s uzavřením Smlouvy o podmínkách provedení stavby pozemní komunikace
za podmínek:
1. Stavebník a další osoby podílející se na realizaci stavby jsou oprávněny užívat
pozemky v rozsahu smlouvy bezúplatně, a to až do doby, kdy stavebník pozemek
získá do vlastnictví České republiky a své příslušnosti hospodařit.
2. V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud nebude
nemovitost stavbou dotčena, nejsou účastníci smlouvy vzájemnými závazky z této
smlouvy vázáni.
IV. Ukládá vedoucí OSMŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením smlouvy
dle bodu II. a III. tohoto usnesení.
III.

Termín: 31.08.2022
Výpis z usnesení z rady města ze dne 24.08.2022
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Usnesení č. R/98/17/2022
Rada města Sezemice
Bere na vědomí oznámení Mateřské školy Pohádka, Sezemice, o navýšení ceny stravného
s účinností od 01.09.2022.

Ověřovatel:

Kačer Aleš

Martin Staněk
starosta města

Výpis z usnesení z rady města ze dne 24.08.2022

Datum/podpis:
__________________________

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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