Město Sezemice
Rada města Sezemice

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

21.09.2022
Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-6892/2022/TAJ/Rá

Usnesení č. R/99/18/2022
Rada města Sezemice
Odkládá rozhodnutí o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
pozemku p. č. 1084 v k. ú. Dražkov nad Labem do ukončení přezkumného řízení
Ministerstvem ŽP.
Usnesení č. R/100/18/2022
Rada města Sezemice
Odkládá rozhodnutí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1084 v k. ú. Dražkov nad
Labem pro firmu AGRO PV 58 do ukončení přezkumného řízení Ministerstvem ŽP.
Usnesení č. R/101/18/2022
Rada města Sezemice
Odkládá rozhodnutí o uzavření vícestranné dohody o změně oprávněných z věcného
břemene a o udělení souhlasů se změnami ve stávajícím právním uspořádáním mezi městem
Sezemice, společnostmi AGRO PV 14 s.r.o., IČ: 09797246, AGRO PV 57, IČ:
13990195, a AGRO PV 58 s.r.o., IČ:13990284, do ukončení přezkumného řízení
Ministerstvem ŽP.
Usnesení č. R/102/18/2022
Rada města Sezemice:
I.

Souhlasí
1. S umístěním stavby č. VB41595/IZ-12-2002339/PA, název stavby "Sezemice, p.
č. 290/38 -přeložení vn". Předpokládaný rozsah dotčení pozemků p. č. 377/34, p.
č. 1754/1 a p. č. 290/27 v k. ú Sezemice nad Loučnou bude činit 28 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 dohodu o
umístění stavby č. VB41595/IZ-12-2002339/PA název stavby: Sezemice, p. č.
290/38 -přeložení vn přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice a to p. č.
377/34, p. č. 1754/1 a p. č. 290/27 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za těchto
podmínek:
a. cena za zřízení věcného břemene bude stanovena jednorázovou úhradou ve
výši 2.000 Kč + DPH,
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II.

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

1. Zřízení věcného břemene umožňující využití pozemků p. č. 377/34, p. č. 1754/1 a
p. č. 290/27 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, zastoupenou společností ELRO Czech, s.r.o. se sídlem
Ostřetín 288, Holice, a to za podmínek uvedených v bodu I. tohoto usnesení.
2. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby, která zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravování,
údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy přes část
pozemků ve vlastnictví města Sezemice p. č. 377/34, p. č. 1754/1 a p. č. 290/27
v k. ú. Sezemice nad Loučnou, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, zastoupenou společností ELRO
Czech, s.r.o. se sídlem Ostřetín 288, Holice, za jednorázovou úhradu ve výši 2.000
Kč a k této částku bude připočteno DPH.
III. Ukládá vedoucí odboru správy majetku a ŽP zajistit:
1. Do doby vybudování stavby „Sezemice, p. č. 290/38 -přeložení“ 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. 290/38 -přeložení“ 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/103/18/2022
Rada města Sezemice
I.

Schvaluje přidělit byt č. 102 v DPS, Havlíčkova 700, Sezemice, VM na dobu neurčitou
s účinností od 01.10.2022 za nájemné ve výši 36 Kč/m2.

II.

Ukládá vedoucí OSMŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní
smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín 30.09.2022

Usnesení č. R/104/18/2022
Rada města Sezemice
I.

Schvaluje "Zásady pro zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení na
území města Sezemice" (vč. přílohy k zásadám - specifikace LED svítidel) a "Zásady
pro povolení sjezdů a nájezdů na účelové komunikace v majetku města Sezemice" pro
novou výstavbu na území města Sezemice a jejích místních částí.

II.

Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit zveřejnění zásad dle bodu I. na stránkách města
Sezemice.
Termín: 01.10.2022

Výpis z usnesení z rady města ze dne 21.09.2022
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Usnesení č. R/105/18/2022
Rada města Sezemice:
I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci zpracovatele projektové dokumentace pro
stavební povolení na akci „SEZEMICE, Počaply-splašková kanalizace“.

II.

Schvaluje
1. Výzvu – Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky
2. Smlouvu o dílo
3. Postup při výběru zpracovatele projektové dokumentace ve stupni DSP
„SEZEMICE, Počaply-splašková kanalizace“:
a. Jako jediné výběrové kritérium určit cenu díla bez DPH.
b. Přímé oslovením tří uchazečů:
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ 60113111
VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střezině 1079/10,
500 03 Hradec Králové, IČO: 48153362
 RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ 26014327
Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje členy této komise: Ing. Vlastimil Plecháček, Ke
Křížku 761, Sezemice, Ladislav Kubizňák, Zahradní 543, Sezemice, Monika
Doležalová, Veská 60, Sezemice, náhradník: Monika Liduchová, Kunětice 80.



III.

IV. Ukládá vedoucí odboru správy majetku a ŽP:
1. Zajistit výběr vhodného zpracovatele projektové dokumentace ve stupni DSP
„SEZEMICE, Počaply-splašková kanalizace“
2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města.
Termín: 31.10.2022
Usnesení č. R/106/18/2022
Rada města Sezemice na základě žádosti Mateřské školy Pohádka, Sezemice, ze dne
13.09.2022
Souhlasí s vyřazením nefunkčních, rozbitých a neopravitelných věcí dle předloženého
seznamu.
Usnesení č. R/107/18/2022
Rada města Sezemice podle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
I.

II.

Schvaluje vypovědět veřejnoprávní smlouvu ze dne 22.05.2017 uzavřenou mezi
městem Sezemice a obcí Rokytno, kde předmětem smlouvy je výkon přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků.
Ukládá tajemnici zajistit veškeré potřebné náležitosti, spojené s vypovězením
veřejnoprávní smlouvy dle bodu I.
31.10.2022

Výpis z usnesení z rady města ze dne 21.09.2022
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Usnesení č. R/108/18/2022
Rada města Sezemice
I.

Souhlasí na základě posouzení technického stavu ze dne 05.09.2022 s vyřazením
elektrického konvektomatu Retigo DA 611 IS, výr. č. 17800111 z majetku Mateřské
školy Pohádka, Sezemice.

II.

Bere na vědomí zprávu o výsledku výběrového řízení na dodavatele konvektomatu
Retigo 01011i+. Nejvýhodnějsí nabídku předložila firma SEZZAM spol. s r.o.

III. Schvaluje čerpání finančních prostředků z investičního fonu Mateřské školy Pohádka,
Sezemice, ve výši 257.000 Kč na nákup konvektomatu.

Ověřovatel:

Kačer Aleš

Martin Staněk
starosta města

Výpis z usnesení z rady města ze dne 21.09.2022

Datum/podpis:
__________________________

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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