MĚSTO SEZEMICE
VÝPIS
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice
Den konání jednání: 03. 06. 2014
Místo jednání: sál města, Husovo nám. 790, Sezemice
Usnesení č. Z/14/2/2014
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto
I. schvaluje
a dále doporučuje:
Ponechat v evidenci:
Vyřadit z evidence:
Z/30/3/2009, Z/50/5/2010, Z/32/4/2012,
Z/15/2/2013, Z/29/3/2013, Z/7/1/2014,

Z/10/2/2013, Z/48/4/2013, Z/5/1/2014,
Z/6/1/2014, Z/8/1/2014, Z/9/1/2014,
Z/10/1/2014,
II. schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy
III. ruší usnesení č. Z/9/1/2012
Usnesení č. Z/15/2/2014
Zastupitelstvo města Sezemice bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního
řádného zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/16/2/2014
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle vyhlášky č. 220/2013 Sb. a
dle vnitřních předpisů:
schvaluje účetní závěrku Města Sezemice, IČ 00274241 za rok 2013. O úkonu schválení
sepsalo zastupitelstvo města „Protokol o schvalování účetní závěrky“, který je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Usnesení č. Z/17/2/2014
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle §17 zákona č. 250/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
I. bere na vědomí
1. zprávu ve věci závěrečného účtu Města Sezemice za rok 2013
2. výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2013 provedeného podle § 2 a § 3
zákona č. 420/2004 Sb. a konstatuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních
předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné použití finančních prostředků
3. výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice, za rok 2013
provedený podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a konstatuje, že nebylo zjištěno
porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné použití
finančních prostředků
4. výsledek kontroly hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice, za rok 2013
provedené podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a konstatuje, že nebylo zjištěno
porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné použití
finančních prostředků
II. schvaluje závěrečný účet Města Sezemice k 31. 12. 2013 bez výhrad
III. souhlasí s celoročním hospodařením města a schvaluje závěrečný účet Města Sezemice
za rok 2013 bez výhrad
IV. schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2013 a souhlasí s převodem zůstatku
sociálního fondu na rok 2014
V. bere na vědomí výroční zprávu hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice, za
kalendářní rok 2013 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši Kč 186 088,77 Kč
VI. bere na vědomí výroční zprávu hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice,
za kalendářní rok 2013 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši Kč 135 184,15 Kč
VII. bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření Města Sezemice za rok 2013

Usnesení č. Z/18/2/2014
Zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
projednalo předloženou zprávu a
schvaluje vyúčtování hospodaření města k 31. 03. 2014
Usnesení č. Z/19/2/2014
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů:
schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 10 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných
ukazatelů č. 2/2014
Usnesení č. Z/20/2/2014
Zastupitelstvo města dle § 39 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
projednalo předloženou zprávu a
bere na vědomí zprávu ve věci závěrečného účtu Svazku obcí Loučná za rok 2013 bez výhrad
Usnesení č. Z/21/2/2014
Zastupitelstvo města
I. konstatuje, že záměr města prodat pozemek p. č. 2080 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů
II. rozhoduje odprodat nemovitý majetek - pozemek p. č. 2080 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 14 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, do SJM I a JN za kupní cenu 100 Kč/m2 +
náklady spojené s převodem
III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemku dle bodu II.
tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy
T: 30. 06. 2014
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/22/2/2014
Zastupitelstvo města
rozhoduje neprodávat nemovitý majetek - pozemek p. č. 134/1 ostatní plocha, zeleň o výměře
117 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
Usnesení č. Z/23/2/2014
Zastupitelstvo města
I. konstatuje, že záměr města uzavřít souhlasné prohlášení na budovu bez čísla popisného
nebo evidenčního na pozemku st. p. č. 27/3, jiná stavba v k. ú. Počaply nad Loučnou byl
zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů
II. rozhoduje uzavřít Souhlasné prohlášení učiněné ve smyslu ustanovení § 66 odst. 2 písm.
a) vyhlášky č. 357/2013 Sb., které je nedílnou součástí tohoto usnesení, týkající se stavby
označené v katastru nemovitostí jako budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná
stavba, která je zřízena na pozemku st. p. č. 27/3 v k. ú. Počaply nad Loučnou a obci
Sezemice, s tím, že vlastníkem této stavby je Česká republika s právem hospodařit pro
Povodí Labe, státní podnik.
III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s uzavřením souhlasného
prohlášení dle bodu II. tohoto usnesení
T: 30. 06. 2014
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/24/2/2014
Zastupitelstvo města
rozhodlo stáhnout záležitost ve věci nabídky nemovitosti – pozemků p. č. 377/61 a p. p. č.
377/62 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z programu jednání.
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Usnesení č. Z/25/2/2014
Zastupitelstvo města
rozhoduje neprodávat nemovitý majetek - pozemky p. č. 1507/12 a p. č. 1507/13 oba v k. ú.
Sezemice nad Loučnou
Usnesení č. Z/26/2/2014
Zastupitelstvo města
rozhoduje neprodávat nemovitý majetek - pozemek p. č. 1897/7 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou
Usnesení č. Z/27/2/2014
Zastupitelstvo města
I. konstatuje, že záměr města prodat pozemek st. p. č. 183/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů
II. rozhoduje odprodat nemovitý majetek – pozemek st. p. č. 183/2 zastavěná plocha a
nádvoří, společný dvůr o výměře 33 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, do vlastnictví pana
JA za kupní cenu 400 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemku dle bodu II.
tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy
T: 30. 06. 2014
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/28/2/2014
Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí poskytnutí grantu z rozpočtu Pardubického kraje
1. z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných
objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji pro rok 2014 ve výši 100.000 Kč
na akci „Sezemice, Husovo nám. čp. 92, výměna oken“
2. z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných
objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji pro rok 2014 ve výši 30.000 Kč
na akci „Sezemice, pomník Jana Husa, obnova“
3. z programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji ve
výši 120.000 Kč na akci „Dětská hřiště ve Veské a v Lukovně “
4. z programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji ve
výši 30.000 Kč na akci „Informační tabule města“
II. schvaluje financování akcí uvedených v bodu I. a spoluúčast města takto:
1. minimální spoluúčast města ve výši 70.000 Kč na akci „Sezemice, Husovo nám. čp. 92,
výměna oken“
2. minimální spoluúčast města ve výši 31.000 Kč na akci „Sezemice, pomník Jana Husa,
obnova“
3. minimální spoluúčast města ve výši 85.000 Kč na akci „Dětská hřiště ve Veské a v
Lukovně“
4. minimální spoluúčast města ve výši 20.000 Kč na akci „Informační tabule města“
Usnesení č. Z/29/2/2014
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
1. investiční záměr zrealizovat projekt „Zateplení objektů A, B a D ZŠ Sezemice“,
přípravné a projekční práce budou probíhat v roce 2014 a samotná realizace bude
možná, jakmile bude akce zahrnuta do rozpočtu města, předpokládaný finanční objem
akce bude do 16 mil. Kč, předpokládaný finanční objem spolufinancování akce městem
bude do 4,5 mil. Kč.
2. podání žádosti o dotaci v rámci 60. výzvy operačního programu životní prostředí na
Státní fond životního prostředí na realizaci projektu „Zateplení objektů A, B a D ZŠ
Sezemice“ 3
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II. souhlasí s předfinancováním a spolufinancováním projektu „Zateplení objektů A, B a D
ZŠ Sezemice“ z rozpočtu města
III. bere na vědomí
1. investiční akce dle bodu I. bude financována z přijaté dotace, z rozpočtu města a z
investičního a rezervního fondu Základní školy Sezemice, okres Pardubice
2. investiční akce „Zateplení objektů A, B a D ZŠ Sezemice“ je podlimitní veřejnou
zakázkou, na kterou je povinnost provést výběrové řízení v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
IV. v případě, že dojde k realizaci investičního záměru dle bodu I., pověřuje radu města k
vyhlášení obchodní veřejné soutěže a organizací výběrového řízení, zejména zadáním
veřejné zakázky, rozhodováním o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutím o uzavření
smlouvy o dílo
V. ukládá v případě, že město obdrží dotaci dle bodu I. tohoto usnesení, předložit
zastupitelstvu města návrh financování investiční akce
Z: starosta města
Usnesení č. Z/30/2/2014
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
I. schvaluje zřizovací listinu Základní školy Sezemice, okres Pardubice
II. ukládá zajistit veškeré potřebné náležitosti spojené se schválením zřizovací listiny
příspěvkové organizace
T: 30. 06. 2014
Z: místostarosta města
Usnesení č. Z/31/2/2014
Zastupitelstvo města po provedené volbě v souladu s § 64 odst. 1 a 2 zák. č. 6/2002 Sb.
volí
do funkce přísedící Okresního soudu v Pardubicích pro volební období 2014 - 2018
osobu uvedenou v příloze tohoto usnesení.
Příloha podléhá zákonu o ochraně osobních dat, je uložena u tajemnice úřadu.
Usnesení č. Z/32/2/2014
Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města k jednání ve věci směny pozemků ve vlastnictví města za pozemky
ve spoluvlastnictví FN, ZV, VH a RS

Mgr. Hana Krátká
ověřovatelka

Břetislav Černý
ověřovatel

Martin Staněk
starosta města

Ing. Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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