
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE 
 
Den konání jednání:  07. 11. 2012 
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, 
Sezemice 
 
Usnesení č. R/111/15/2012 
Rada města projednala průběžnou kontrolní zprávu o plnění usnesení rady města a 
tuto 
I. schvaluje 
a dále: 
Ponechává v evidenci: Vyřazuje z evidence: 

R/92/10/2008, R/103/12/2008, R/220/24/2009, 
R/32/2/2010, R/150/16/2010, R/29/2/2010, 
R/34/2/2010, R/34/3/2011, R/87/8/2011, 
R/88/8/2011, R/141/13/2011, R/142/13/2011, 
R/173/14/2011, R/180/16/2011, R/188/18/2011, 
R/189/18/2011, R/230/22/2011, R/9/2/2012, 
R/13/3/2012, R/49/8/2012, R/61/9/2012, 
R/65/10/2012, R/84/12/2012, R/92/13/2012, 
R/95/13/2012, R/96/13/2012, R/97/13/2012, 
R/98/13/2012, R/99/13/2012, R/101/13/2012, 
R/104/14/2012, R/105/14/2012, R/107/14/2012, 

R/67/10/2012, R/69/10/2012, R/72/11/2012, 
R/74/11/2012, R/75/11/2012, R/76/11/2012, 
R/77/11/2012, R/78/11/2012, R/79/11/2012, 
R/83/12/2012, R/89/12/2012, R/93/13/2012, 
R/94/13/2012, R/108/14/2012,  

II. schvaluje změny termínů plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 
III. ruší usnesení č. R/149/13/2011 

 
Usnesení č. R/112/15/2012 
Rada města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednala 
předloženou zprávu a 
I. schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30. 09. 2012 
II. ukládá předložit vyúčtování hospodaření města k 30. 09. 2012 zastupitelstvu města 
III. schvaluji rozdělit částku 200 tis Kč, kterou město obdrželo od Ministerstva financí jako 

výtěžek z loterií, sportovním organizacím, částku navrhne rozdělit komise sportu 
IV. ukládá komisi sportu předložit návrh na rozdělení částky dle bodu III. radě města 

T: 20. 11. 2012 
Z: předseda sportovní komise 

Příloha: tabulky: přehled plnění příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů a dle rozpisu 
rozpočtu 

 
Usnesení č. R/113/15/2012 
Rada města dle § 13 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů projednala 
předloženou zprávu a 
I. souhlasí s návrhem rozpočtového provizoria na období leden – březen 2013, které je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočtové provizorium na období leden – březen 2013 

II. souhlasí s návrhem pravidel rozpočtového provizoria a doporučuje zastupitelstvu 
města schválit pravidla rozpočtového provizoria: 
1. příjmy a výdaje budou uskutečňovány dle stanovených ukazatelů 
2. v době rozpočtového provizoria se nebudou čerpat finanční prostředky na výdaje 

investičního charakteru 
III. ukládá předložit návrh rozpočtového provizoria zastupitelstvu města k projednání a ke 

schválení 
Z: vedoucí FO  T: prosincové zasedání zastupitelstva města 



Stránka 2 z 6 
Usnesení RM ze dne 07. 11. 2012 

 

Usnesení č. R/114/15/2012 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 910/79 v k. ú. 

Sezemice nad Loučnou z majetku města  
II. ukládá předložit zprávu týkající se převodu části pozemku p. č. 910/79 v k. ú. 

Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města 
T: 04. 12. 2012 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. R/115/15/2012 
Rada města projednala důvodovou zprávu a: 
I. souhlasí  

1. se stavbou „plynárenského zařízení Plynofikace RD a BD Koutecký“ včetně jeho 
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích ve vlastnictví 
města Sezemice p. č. 1730/15, 1897/2, 7 a 5 v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
Předpokládaný rozsah dotčení pozemku věcným břemenem činí 237,5 m délkový 
(délka vedení potrubí dle PD). 

2. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
stavbou na pozemcích p. č. 1730/15, 1897/2, 7 a 5 v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
za těchto podmínek:  

a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši Kč 8.000,- 
bez DPH 

b) oprávněný (investor) 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 (investor) 

II. schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat na p. č. 
1730/15, 1897/2, 7 a 5 v k. ú. Sezemice nad Loučnou plynárenská zařízení a v právu 
vstupovat a vjíždět na uvedené nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
v délce cca 237,5 m délkový (délka vedení potrubí dle PD), (přesný rozsah věcného 
břemene dle GP, jenž bude vyhotoven po geodetickém zaměření stavby), přičemž 
povinným bude Město Sezemice a oprávněným bude společnost VČP Net, s.r.o. se 
sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, která je zastoupena společností RWE 
GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, a to za podmínek uvedených 
v bodu I. tohoto usnesení 
Podmínkou schválení je úhrada veškerých pohledávek vůči městu.  

III. ukládá  
1. do doby vybudování stavby „plynárenského zařízení Plynofikace RD a BD Koutecký“ 

v délce 237,5 m délkový (délka vedení potrubí dle PD) na pozemcích p. č. 1730/15, 
1897/2, 7 a 5 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle bodu I. tohoto usnesení 

T: 30. 11. 2012 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. po vybudování stavby „plynárenského zařízení Plynofikace RD a BD Koutecký“ 
v délce 237,5 m délkový (délka vedení potrubí dle PD) na pozemcích p. č. 1730/15, 
1897/2, 7 a 5 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, uzavřít smlouvu o zřízení věcného 
břemene 

T: 31. 12. 2016 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/116/15/2012 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
I. bere na vědomí postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě o 

převodu bytové jednotky č. 736/37 – byt č. 923 ul. Nerudova 736, Sezemice,  
II. po vyrovnání pohledávek vůči městu souhlasí s převodem bytu č. 923 ul. Nerudova 

736, Sezemice,  
III. schvaluje pronájem bytu č. 923, ul. Nerudova 736, Sezemice s účinností od 01. 12. 

2012, 
IV. ukládá odboru správy majetku a ŽP uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu 

bytové jednotky a nájemní smlouvu dle bodu II. a III. 
T: 30. 11. 2012 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. R/117/15/2012 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy panu Jindřichu Göbelovi na dobu určitou do 
30. 6. 2013 v bytě č. 17, Tyršovo nám 722, Sezemice  

 
Usnesení č. R/118/15/2012 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
I. schvaluje přidělit byt č. 2 o velikosti 1+kk, Dražkov 20, Sezemice:  
II. rozhodla přidělit první byt, který se uvolní v domě s pečovatelskou službou, manželům 

P 
III. ukládá odboru SM a ŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní 

smlouvy dle bodu I. na dobu určitou dvou let. 

T: 30. 11. 2012 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. R/119/15/2012 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
I. bere na vědomí doručenou žádost p. Veroniky Rybákové 
II. souhlasí s ukončením nájmu v bytě č. 131, Spojovací ul. 728, Sezemice dohodou ke 

dni 30. 11. 2012. 
III. ukládá odboru SM a ŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s ukončením nájemní 

smlouvy dohodou 
T: 30. 11. 2012 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. R/120/15/2012 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
I. bere na vědomí žádost o postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě 

o převodu podílu bytové jednotky č. 735/24 – byt č. 832 ul. Smetanova 735, Sezemice  
II. po vyrovnání pohledávek vůči městu souhlasí s převodem podílu k bytu č. 735/24 – 

byt č. 832 ul. Smetanova 735, Sezemice  
III. schvaluje změnu pronájmu bytu č. 923, ul. Nerudova 736, Sezemice, a to s účinností 

od 01. 12. 2012, 
IV. ukládá odboru správy majetku a ŽP zajistit veškeré náležitosti spojené se změnou 

smluv dle bodu II. a III. 
T: 30. 11. 2012 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Rada města projednala předloženou zprávu a 
I. bere na vědomí žádost Mysliveckého sdružení Labská o prominutí nebo minimalizaci 

poplatků za pronájem sálu Města Sezemice na uspořádání dětského karnevalu. 
II. souhlasí s prominutím částky za pronájem sálu Mysliveckému sdružení Labská 

Sezemice na uspořádání dětského karnevalu dne 20. 01. 2013  
III. ukládá odboru správy majetku a životního prostředí zajistit veškeré náležitosti spojené 

s pronájmem sálu. 
T: 19. 01. 2013 
Z: vedoucí odboru SM a ŽP 

 
Usnesení č. R/122/15/2012 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. bere na vědomí zprávu o zadání výběrového řízení na „Svoz, třídění, využívání a 

odstraňování tuhého komunálního odpadu na území města Sezemice“ pro rok 2013“ 
II. schvaluje  záměr realizace veřejné zakázky „Svoz, třídění, využívání a odstraňování 

tuhého komunálního odpadu na území města Sezemice“ pro rok 2013“ v souladu s § 38 
z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zjednodušeném podlimitním řízení) 

III. bere na vědomí, že Městský úřad Sezemice, odbor správy majetku a ŽP vyzval 
v souladu s § 38 zák. č. 137/2006 Sb. písemnou výzvou k podání nabídky tyto firmy: 

1. Služby města Pardubic, a.s., Pardubice, Hůrka 1803 
2. Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové 
3. Flor s. r. o. Sezemice 
4. ODEKO s.r.o. Albrechtice nad Orlicí, Na výsluní 275 
5. ASA spol. s. r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8 

IV. schvaluje zadávací podmínky pro výběr dodavatele na “Svoz, třídění, využívání a 
odstraňování tuhého komunálního odpadu na území města Sezemice“ 

V. zřizuje hodnotící komisi, která bude zároveň plnit funkce komise pro otevírání obálek 
s nabídkami a komise pro posouzení kvalifikace, pro veřejnou zakázku „Svoz, třídění, 
využívání a odstraňování tuhého komunálního odpadu na území města Sezemice“ pro 
rok 2013“ a jmenuje její členy: František Matúšů, Josef Ulrych, Martin Staněk, Hana 
Krátká, Jiří Kolář (náhradník Romana Vohradníková) 

VI. ukládá  
1. po uplynutí stanovené lhůty (která končí dne 09. 11. 2012) posoudit splnění 

podmínek a kvalifikace těmi zájemci, kteří podali žádost o účast ve výběrovém řízení 
2. předložit zprávu o výběru nejvhodnější nabídky radě města  

T: 20. 12. 2012 
 Z: výběrová komise a vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. R/123/15/2012 
Rada města projednala důvodovou zprávu a  
I. bere na vědomí zákonné varianty řešení zpoplatňování komunálního odpadu a 

jednotlivé rozdíly mezi nimi 
II. doporučuje zastupitelstvu města zachovat zpoplatnění komunálního odpadu formou 

místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů podle § 10b zákona o místních 
poplatcích 

III. bere na vědomí výpočet místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni 31. 10. 2012 

IV. doporučuje zastupitelstvu města stanovit místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů ve výši 500 Kč a doporučuje zachovat úlevu dle čl. 6 odst. 4 návrhu OZV 
v původní výši, 

V. doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů  
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VI. ukládá  
1. předložit návrh výše místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů pro období roku 2013 zastupitelstvu 
města. 

Termín: 04. 12. 2012 
Zodpovídá: vedoucí OSMŽP 
2. předložit návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, zastupitelstvu města 

Termín: 06. 12. 2010 
      Zodpovídá: tajemnice úřadu 

 
Usnesení č. R/124/15/2012 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
I. doporučuje rozdělit odměny členům komisí a výborů dle těchto kritérií: 

110.000 Kč rozdělit podle počtu schůzí v kalendářním roce 
100.000 Kč podle aktivity komise nebo výboru 

II. ukládá předložit zastupitelstvu města návrh na vyplacení odměn pro členy komisí a 
výborů za práci v roce 2012 

Z: místostarosta města 
T: 04. 12. 2012 

 
Usnesení č. R/125/15/2012 
Rada města projednala důvodovou zprávu, bere ji na vědomí a  
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit v lokalitě navazující na ulici Kladinská tyto 

názvy ulic: 
Ulice č. 1 – na části pozemků p. č. 927, 985/20 a 985/27 v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
- Boční 
Ulice č. 2 – na části pozemků p. č. 938/1, 923 a 927 v k. ú. Sezemice nad Loučnou – 
Uzavřená  
Ulice č. 3 – umístění na části pozemků p. č. 985/27 v k. ú. Sezemice nad Loučnou - 
Východní 

II. ukládá předložit návrh na označení ulic zastupitelstvu města 
Zodpovídá: tajemnice MěÚ 
Termín: 04. 12. 2012 

 
Usnesení č. R/126/15/2012 
Rada města 
souhlasí s návrhem programu zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 04. 
12. 2012 

 
Usnesení č. R/127/15/2012 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. schvaluje  provozní řád - Řád veřejného pohřebiště bez výhrad 
II. stanovuje cenu za likvidaci hrobu, kterou provede oddělení TS MěÚ Sezemice, ve výši 

1.000 Kč včetně DPH, ostatní ceny spojené s užíváním hrobových míst zůstávají beze 
změny 

 
Usnesení č. R/128/15/2012 
Rada města po projednání  
stanovuje ředitelce Mateřské školy Sezemice, s účinností od 01. 11. 2013 příplatek za 
vedení  
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Usnesení č. R/129/15/2012 
Rada města podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.  
I. povoluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Sezemice z 24 dětí na 25 dětí 

II. souhlasí s uzavřením dohody o povolení výjimky z počtu dětí dle odst. I.  

Usnesení č. R/130/15/2012 
Rada města  
souhlasí s použitím finančních prostředků z rezervního fondu na pokrytí nákladů spojených 
se zřízením nové třídy v případě překročení rozpočtu Mateřské školy Sezemice 

 
Usnesení č. R/131/15/2012 
Rada města  
souhlasí s vyřazení nefunkčního majetku dle návrhu Mateřské školy Sezemice ze dne 10. 
10. 2012 

 
Usnesení č. R/132/15/2012 
Rada města  
bere na vědomí přijetí petice občanů „Stop bioplynové stanici v Sezemicích“ 

 

 

 

 

 

 


