
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA  

ze  zasedání Zastupitelstva města Sezemice 
 

Den konání jednání:  03. 12. 2013 
Místo jednání: sál města, Husovo nám. 790, Sezemice 
 
Usnesení č. Z/54/5/2013 
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/44/5/2010, Z/50/5/2010, 
Z/9/1/2012, Z/32/4/2012, Z/46/5/2012, 
Z/10/2/2013, Z/15/2/2013, Z/29/3/2013, 
Z/30/3/2013, Z/46/4/2013, Z/47/4/2013, 
Z/48/4/2013, Z/53/4/2013, 

Z/30/4/2012, Z/44/4/2013, Z/45/4/2013, 

II. schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy 

 
 
Usnesení č. Z/55/5/2013 
Zastupitelstvo města Sezemice bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od 
posledního řádného zasedání zastupitelstva města.  

 
 
Usnesení č. Z/56/5/2013 
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo důvodovou zprávu a podle § 12 z. č. 250/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů 
I. schvaluje  

1. rozpočet města Sezemice na rok 2014 o celkových příjmech ve výši 54.733.800 Kč, 
celkových výdajích 55.949.800 Kč a celkovém financování ve výši 1.216.000 Kč; 

2. závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2014 a to tak, že stanoví dle 
platné rozpočtové skladby členění příjmové části rozpočtu do tříd 1,2,3,4 a závazné 
ukazatele pro výdajovou část rozpočtu stanoví v členění do jednotlivých paragrafů na 
běžné a kapitálové výdaje dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 

3. příspěvek příspěvkovým organizacím takto 
a) Základní škole v Sezemicích: 

1. příspěvek na provoz ve výši    5.215.000 Kč 
2. příspěvek na investice ve výši               0 Kč 

b) Mateřské škole v Sezemicích:  
1. příspěvek na provoz ve výši   2.450.000 Kč 
2. příspěvek na investice ve výši            0 Kč 

4. příděl do Sociálního fondu ve výši 300.000 Kč 
5. poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám pověřeným k účasti na 

slavnostních aktech formou odměny a stanoví výši příspěvku na úpravu zevnějšku 
v částce 150 Kč na osobu a den, ve kterém budou prováděny slavnostní akty, 
příspěvek bude poskytnut pověřeným osobám s účinností od 01. 01. 2014 
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II. pověřuje Radu města Sezemice v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
1. schválením podrobného rozpisu rozpočtu města na rok 2014  
2. schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2014 a stanovením „Pravidel čerpání 

sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva města v roce 
2014“ 

3. rozdělením příspěvků a dotací zájmovým organizacím a ostatním žadatelům 
4. přijetím veškerých dotací na akce schválené zastupitelstvem města, přijetím 

veškerých transferů, darů a příspěvků do rozpočtu města na rok 2014 
III. pověřuje zaměstnance Městského úřadu Sezemice v souladu s § 109 odst. 3 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, plněním úkolů 
spojených s realizací rozpočtu na rok 2014 

 
 
Usnesení č. Z/57/5/2013 
Zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
projednala předloženou zprávu a 
schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30. 09. 2013 
Příloha: tabulky: přehled plnění příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů a dle rozpisu 
rozpočtu 

 
 
Usnesení č. Z/58/5/2013 
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů: 
I. schvaluje rozpočtové změny č. 1 – 14 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných 

ukazatelů č. 3/2013 
II. pověřuje vedoucí finančního odboru k provedení rozpočtových změn vzniklých k 31. 12. 

2013 tak, že vyšší příjmy budou rozpočtovou změnou upraveny ve výdajích na rezervu. 
III. pověřuje radu města k provedení rozpočtové změny vzniklé k 31. 12. 2013 v případě, že 

město obdrží dotaci pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

 
 
Usnesení č. Z/59/5/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a 
neschvaluje převod části pozemku p. č. 359/3 v k. ú.  Veská 

 
 
Usnesení č. Z/60/5/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a: 
neschvaluje  prodej části pozemku p. č. 910/79 v k. ú. Sezemice nad Loučnou  

 

 
Usnesení č. Z/61/5/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a: 
I. schvaluje převod části pozemku p. č. 910/17 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, nově 

označeného jako p. č. 910/112, o výměře 28 m2 z majetku manželů L a PV do majetku 
města za kupní cenu 100 Kč za m2, veškeré náklady spojené s převodem části pozemku 
- geometrický plán, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a další náklady 
spojené s uzavřením smlouvy uhradí město Sezemice 
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II. schvaluje převod části pozemku p. č. 910/18 v k. ú. Sezemice nad Loučnou nově 
označeného jako p. č. 910/113 o výměře 25 m2 z majetku GB JM, PM a ZM do majetku 
města za kupní cenu 100 Kč za m2 za podmínek, že veškeré náklady spojené 
s převodem části pozemku - geometrický plán, správní poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí a další náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí město Sezemice 

III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemku dle bodu 
I. a II. tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy  

T: 31. 12. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
 
Usnesení č. Z/62/5/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a  
I. mění v plném rozsahu bod II. usnesení č. Z/30/3/2013 ze dne 04. 06. 2013 takto: 
Zastupitelstvo města Sezemice schvaluje převod pozemku st. p. č. 676 o výměře 278 m2 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou, formou kupní smlouvy, kde prodávající je Město Sezemice a 
kupující jsou majitelé bytových jednotek č. p. 588, přičemž kupní cena je stanovena ve výši 
300 Kč/m2, za následujících podmínek:  
1. kupující uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí a další 

případné náklady spojené s uzavřením smlouvy  
2. kupující uhradí kupní cenu prodávajícímu před podpisem kupní ceny na účet města 

Sezemice 
II. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemku dle 

změněného usnesení a uzavřít kupní smlouvu  
T: 31. 12. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
 
Usnesení č. Z/63/5/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a  
I. na základě žádosti manželů MS a DS souhlasí s úhradou kupní ceny ve splátkách dle 

důvodové zprávy 
II. schvaluje kupní smlouvu o převodu st. p. č. 631 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, kupní 

smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení 

 
 
Usnesení č. Z/64/5/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a 
I. nesouhlasí se směnou pozemku p. č. 154/1, st. p. č. 29/2 a st. p. č. 31/2 v k. ú. Lukovna 

z majetku města Sezemice za pozemek p. č. 971 v k. ú. Sezemice nad Loučnou ve 
vlastnictví společnosti ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou 

II. schvaluje převod zastavěných st. p. č. 29/2 a st. p. č. 31/2 v k. ú. Lukovna z majetku 
města Sezemice za kupní cenu 400 Kč za m2 

III. ukládá  
1. zveřejnit záměr města prodat st. p. č. 29/2 a st. p. č. 31/2 v k. ú. Lukovna  
2. předložit zprávu týkající se prodeje pozemků st. p. č. 29/2 a st. p. č. 31/2 v k. ú. 

Lukovna zastupitelstvu města 
T: 31. 03. 2014 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. Z/65/5/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a 
I. bere na vědomí nabídku firmy VL ze dne 21. 10. 2013 
II. schvaluje přijmout do vlastnictví města Sezemice pozemek p. č. 927/4 v k. ú. Sezemice 

nad Loučnou z vlastnictví pana VL a pozemek p. č. 985/27 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou z vlastnictví paní ZK. Převod z vlastnictví VL a ZK bude uskutečněn formou 
darovací smlouvy  

III. schvaluje převod následujícího majetku z vlastnictví firmy VL do majetku města 
Sezemice: 
1. komunikace včetně zpevněných ploch na pozemcích p. č. 927/4, 938/4, 938/3, 

985/27, 938/13 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
2. inženýrské sítě – veřejné osvětlení, kabelová televize a rozhlas, vodovod a kanalizace 

na pozemcích p. č. 927/4, 938/4, 938/3, 985/27, 938/13, 985/21, 1142/5, 1802/5, 
1802/1 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou včetně všech souvisejících pravomocných 
rozhodnutí orgánů státní správy formou kupní smlouvy  

za celkovou kupní cenu ve výši 15.000 Kč včetně DPH 
IV. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemků dle bodu 

II tohoto usnesení a převodu komunikace a inženýrských sítí dle bodu III. tohoto 
usnesení  

T: 31. 12. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
 
Usnesení č. Z/66/5/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a 
I. bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci jednání, týkající se výkupu pozemků od 

spoluvlastníků RK, TK a MK  
II. trvá na svém usnesení č. Z/44/4/2013 ze dne 10. 09. 2013  
III. rozhodlo, že nebude směňovat pozemky ve vlastnictví města za pozemky p. č. 660/15 a 

části st. p. č. 1 vše v k. ú. Velké Koloděje ve spoluvlastnictví RK, TK a MK  
IV. rozhodlo, že stanovisko tohoto usnesení je konečné  

 
 
Usnesení č. Z/67/5/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a 
I. souhlasí se zrušením věcného břemene práva chůze a jízdy po pozemku p. č. 446/8 

v k. ú. Veská, které bylo zřízeno pro Město Sezemice jako osobě oprávněné 
II. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené se zrušením věcného břemene 

dle bodu I. tohoto usnesení 
T: 31. 12. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
 
Usnesení č. Z/68/5/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a 
přijímá od Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Sezemice, Nešporova 272, 
Sezemice, IČ 75036673, dar – budovu č. p. 566 – bývalá moštárna ovoce v k. ú. Sezemice 
nad Loučnou, budova je na pozemku ve vlastnictví města st. p. č. 597 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou. 

 
Usnesení č. Z/69/5/2013 
Zastupitelstvo města 
I. bere na vědomí a souhlasí s tím, aby na základě usnesení ZM č. Z/44/5/2010 ze dne 

14. 09. 2010, kterým bylo rozhodnuto o prodeji pozemku parc. č. 250/1 v k. ú. Počaply 
nad Loučnou manželům I a PT, byla na základě jejich výzvy podepsána příslušná kupní 
smlouva, když doposud bránila uzavření této smlouvy objektivní překážka probíhajícího 
správního řízení 
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II. doporučuje, aby v textu smlouvy bylo uvedeno doposud probíhající správní řízení, když 
za této okolnosti manželé I a PT pozemek kupují, a to bez ohledu na výsledek tohoto 
správního řízení. 

 
 
Usnesení č. Z/70/5/2013 
Zastupitelstvo města projednalo zprávu týkající se odpadového hospodářství a 
I. bere na vědomí výpočet místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014 
II. rozhodlo pro období roku 2014 výši místního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
neměnit (místní poplatek je stanoven ve výši 500 Kč na jednoho poplatníka) 

 
 
Usnesení č. Z/71/5/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu, bere ji na vědomí a podle § 28 
odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů   
I. ruší část usnesení č. Z/49/5/2011 ze dne 4. 10. 2011, a to bod I. 2, který se týká 

pojmenování ulice č. 2 - ulice Boční  
II. schvaluje název ulice Pod Marčákem (prodloužení stávající ulice Pod Marčákem) na 

pozemku p. č. 390 a 377/43 v k. ú. Sezemice nad Loučnou  
III. ukládá zajistit potřebné náležitosti spojené s pojmenováním ulice  
Zodpovídá: vedoucí OSÚÚP 
Termín: 31. 12. 2013 

 
 
Usnesení č. Z/72/5/2013 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
I. schvaluje peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva, za výkon funkce člena finančního výboru a kontrolního výboru a za výkon 
funkce člena komisí v roce 2013 pro: 
Finanční výbor       12.000 Kč 
Kontrolní výbor        10.000 Kč 
Komisi sportu        49.000 Kč 
Komisi pro občanské záležitosti    47.000 Kč 
Komisi kultury a školství       37.000 Kč 
Komisi zdravotní, sociální a péče o rodinu a děti   24.000 Kč 
Redakční radu         16.000 Kč 
Komisi likvidační            4.000 Kč 
Komisi pro projednávání přestupků      1.000 Kč 

II. schvaluje peněžité plnění Ing. Miroslavu Balcarovi za vedení kroniky města ve výši 
10.000 Kč 

III. pověřuje radu města, aby schválené částky rozdělila jednotlivým členům výborů a 
komisí, případně občanům, kteří spolupracují s výbory nebo komisemi, a to 
s přihlédnutím na návrh předsedů výborů a komisí 

 
Usnesení č. Z/73/5/2013 
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu  
I. schvaluje předložený plán zasedání zastupitelstva města na rok 2014 bez výhrad 
II. rozhodlo, že řádná zasedání zastupitelstva města se budou konat ve dnech 04. 03. 

2014, 03. 06. 2014, 09. 09. 2014 a 02. 12. 2014 od 17:00 hodin. 

 
 
Usnesení č. Z/74/5/2013 
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a 
schvaluje plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2014 
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Usnesení č. Z/75/5/2013 
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a  
souhlasí s poskytnutím příspěvku pro rok 2014 ve výši 300 Kč na jízdné městské hromadné 
dopravy pro občany, kteří mají trvalý pobyt na území města Sezemice a jsou starší 70 let 

 
 
Usnesení č. Z/76/5/2013 
Zastupitelstvo města Sezemice po projednání  
I. mění přílohu č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Pohádka, Sezemice, celková cena 

nemovitého majetku je Kč 7.895.055,52, celková cena movitého majetku je Kč 
199.998,00 Kč (viz příloha) 

II. mění přílohu č. 1 a přílohu č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Sezemice, okres 
Pardubice - celková cena nemovitého majetku je Kč 51.247.994,73, celková cena 
movitého majetku je Kč 1.976.614,00 Kč (viz příloha) 

 

 

 

 

 

 
Zděna Karlová 
ověřovatelka 

 Bc. Martin Srazil 
ověřovatel 

 
 
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ing. Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


