
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA  

ze  zasedání Zastupitelstva města Sezemice 
 

Den konání jednání:  04. 03. 2013 
Místo jednání: sál města, Husovo nám. 790, Sezemice 
 
Usnesení č. Z/5/2/2013 
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto 
I. schvaluje 
a dále doporučuje: 
Ponechat v evidenci: Vyřadit z evidence: 

Z/14/2/2008, Z/9/1/2009, Z/30/3/2009, 
Z/44/5/2010, Z/50/5/2010, Z/56/5/2010, 
Z/43/5/2011, Z/9/1/2012, Z/30/4/2012, 
Z/32/4/2012, Z/46/5/2012 

Z/20/1/2006, Z/42/5/2011, Z/47/5/2012, 
Z/48/5/2012, Z/49/5/2012,  

II. schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy 
III. ruší usnesení č. Z/9/1/2009 

 
Usnesení č. Z/6/2/2013 
Zastupitelstvo města Sezemice  
bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného zasedání 
zastupitelstva města  

 
Usnesení č. Z/7/2/2013 
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 2013 o celkových příjmech ve výši 53.324.100 Kč, 
celkových výdajích 54.674.100 Kč a financování ve výši 1.350.000 Kč; 

2. závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2013 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 5.200.000 Kč 
2. příspěvek na investice ve výši 300.000 Kč 

b) Mateřské škole v Sezemicích:  
1. příspěvek na provoz ve výši 2.420.000 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. 2013 
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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 2013  
2. schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2013 a stanovením „Pravidel čerpání 

sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva města v roce 
2013“ 

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 2013 
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 2013 

 
Usnesení č. Z/8/2/2013 
Zastupitelstvo města projednalo zprávu a v souladu s Pravidly pro tvorbu a čerpání 
fondu obnovy domů a bytů a na základě výběrového řízení 
I. schvaluje pro rok 2013 poskytnutí půjček z Fondu obnovy domů a bytů  
II. ukládá uzavřít smlouvy o půjčce 
Z: vedoucí FO 
T: 31. 03. 2013 

 
Usnesení č. Z/9/2/2013 
Zastupitelstvo města Sezemice po projednání  
mění přílohu č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Sezemice, okres Pardubice (viz příloha) 

 
Usnesení č. Z/10/2/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a 
I. konstatuje, že záměr města prodat pozemek p. č. 447/3, ostatní plocha, ostatní 

komunikace 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 od 18. 12. 2012 
do 07. 01. 2013 

II. schvaluje prodej pozemku p. č. 447/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 140 
m2 v k. ú. Počaply nad Loučnou z majetku Města Sezemice do majetku DH - podíl ¼ 
pozemku, RŠ – podíl ¼ pozemku, MŠ – podíl ½ pozemku, za těchto podmínek: 
1. kupní cena za 1 m2 činí 100 Kč, celkem 14.000 Kč 
2. náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy (vklad vlastnického práva do KN, daň 

z převodu nemovitostí a další náklady) uhradí kupující 
3. prodej pozemků bude uskutečněn po dořešení převodu pozemků uvedených 

v usnesení č. Z/30/4/2012 pod bodem 1 - 3   
III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemku dle bodu 

II. tohoto usnesení 
T: 30. 06. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. Z/11/2/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a 
I. ruší usnesení zastupitelstva města č. Z/20/1/2006 ze dne 07. 12. 2006 
II. neschvaluje prodej části pozemků p. č.  728/12,  728/22 a st. p. č. 850/4 ve vlastnictví 

města Sezemice ani jejich směnu za pozemky ve vlastnictví firmy FLOR s.r.o. p. č. 
728/18 a st. p. č. 851/3 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou  

 
  



Usnesení zastupitelstva města ze dne 04. 03. 2012 
Stránka 3 z 4 

 

Usnesení č. Z/12/2/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a 
I. konstatuje, že záměr města prodat část pozemku p. č. 154, nově označenou jako p. č. 

154/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 42 m2 nacházející se v katastrálním 
území Lukovna byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů od 12. 02. 2013 do 28. 02. 2013 

II. schvaluje prodej části pozemku p. č. 154 v k. ú. Lukovna nově označené jako pozemek 
p. č. 154/2 o výměře 42 m2 z majetku města do majetku pana MJ za těchto podmínek: 
1. kupní cena za 1 m2 činí 100 Kč, celkem 4.200 Kč  
2. náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy (vklad vlastnického práva do KN, daň 

z převodu nemovitostí a další náklady) uhradí kupující 
III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemku dle bodu 

II. tohoto usnesení 
T: 15. 04. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. Z/13/2/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a: 
I. neschvaluje, aby se Město Sezemice stalo příjemcem dotace, stavebníkem a případně i 

investorem výstavby „Přemostění pro silnici III. třídy přes Mlýnský potok“  
II. ukládá informovat CZ Stavební holding o stanovisku dle bodu I 
T: 31. 03. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. Z/14/2/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a: 
I. souhlasí s uzavřením dohody o ukončení SoSB s ČEZ Distribuce o připojení výrobny 

elektřiny k distribuční soustavě do napěťové hladiny 35kV (VN). 
II. ukládá zjistit možnosti uplatnit náklady na přípojku z dotace, kterou poskytl Pardubický 

kraj na přípravu území pro výstavbu bioplynové stanice. 
T: 31. 03. 2013 
Z: starosta města 

 
Usnesení č. Z/15/2/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a 
I. souhlasí se záměrem vybudovat rekreační zónu mezi Mlýnským potokem a Zadní 

Lodrantkou v rozsahu varianty 2. 
II. ukládá 

1. jednat s vlastníky dotčených pozemků o možnosti výměny, odprodeje, či pronájmu 
Městu Sezemice 

2. v případě předběžného souhlasu stávajících vlastníků zahájit práce na projektu 
v rozsahu varianty 2 

3. v případě předběžného souhlasu stávajících majitelů zahájit jednání s příslušnými 
institucemi (MmP, KÚ, EU, MF, MŽP…) o možnosti získání finančního příspěvku na 
tento projekt. 

T: 30. 04. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. Z/16/2/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a 
I. schvaluje směrnici č. 1/2013 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

v městě Sezemice se změnami 
II. rozhodlo v článku I. odst. 3 a v článku V. odst. 1 upravit částky takto: 

1. Stavební práce od 500.000 Kč do 1.000.00 Kč bez DPH  
2. Dodávky a služby od 200.000 Kč do 1.000.000 Kč bez DPH  
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III. pověřuje radu města vydáváním dodatků ke směrnici č. 1/2013 v souvislosti 
s legislativními změnami 

 
Usnesení č. Z/17/2/2013 
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a 
bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2012  

 
Usnesení č. Z/18/2/2013 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí odstranění písařské chyby v článku 6 odst. 1 a 2 obecně závazné vyhlášky 
města č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kde v odst. 1 bude místo „čl. 3 písm. 
a“ uvedeno „čl. 2 odst. 1 písm. a)“ a v odst. 2 bude místo „čl. 3 písm. b“ uvedeno „čl. 2 odst. 
1 písm. b“ 

 
Usnesení č. Z/19/2/2013 
Zastupitelstvo města Sezemice po projednání 
I. bere na vědomí dopis společnosti IPIefekt s.r.o. ze dne 19. 02. 2013 ve věci projektu 

„Přípravná fáze projektu případné výstavby bioplynové stanice Sezemice“ 
II. konstatuje 

1. město Sezemice se nezavázalo finančně se podílet na projektu dle bodu I. 
2. město Sezemice dne 12. 06. 2012 vzalo na vědomí informaci firmy IPIefekt s.r.o. 

ohledně zajištění osvěty a prezentaci výstavby bioplynové stanice s tím, že veškeré 
finanční náklady budou hrazeny z dotačních prostředků EU, o které firma požádá  

3. Ing. Tomáš Moučka, zástupce firmy IPIefekt s.r.o., ubezpečil na jednání zastupitelstva 
města dne 12. 06. 2012, že v přípravné fázi projektu výstavby bioplynové stanice 
Sezemice nevzniknou městu Sezemice žádné finanční závazky 

III. trvá na svém rozhodnutí ze dne 04. 12. 2012 (usnesení č. Z/48/5/2012) 
IV.  souhlasí s připravenou odpovědí starosty města firmě IPIefekt s.r.o. ve věci reakce na 

dopis ze dne 19. 02. 2013  

 
Usnesení č. Z/20/2/2013 
Zastupitelstvo města projednalo žádost Občanského sdružení LUNGTA ze dne 23. 01. 
2013 a nesouhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“   

 

 

 

 

 
Hana Krátká 
ověřovatelka 

 František Matúšů 
ověřovatel 

 
 
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ing. Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


