MĚSTO SEZEMICE
VÝPIS
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice
Den konání jednání: 04. 12. 2012
Místo jednání: sál města, Husovo nám. 790, Sezemice
Usnesení č. Z/38/5/2012
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto
I. schvaluje
a dále doporučuje:
Ponechat v evidenci:
Vyřadit z evidence:
Z/11/1/2011, Z/40/5/2011, Z/43/5/2011,
Z/20/1/2006, Z/14/2/2008, Z/9/1/2009,
Z/19/3/2012, Z/21/3/2012, Z/29/4/2012,
Z/30/3/2009, Z/44/5/2010, Z/50/5/2010,
Z/31/4/2012,
Z/56/5/2010, Z/42/5/2011, Z/43/5/2011,
Z/9/1/2012, Z/30/4/2012, Z/32/4/2012,
II. schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy
Usnesení č. Z/39/5/2012
Zastupitelstvo města Sezemice bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od
posledního řádného zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/40/5/2012
Zastupitelstvo města dle § 13 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
projednala předloženou zprávu a
I. schvaluje rozpočtové provizorium na období leden 2013 – březen 2013
II. schvaluje 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
Usnesení č. Z/41/5/2012
Zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
projednala předloženou zprávu a
schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30. 09. 2012
Příloha: tabulky: přehled plnění příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů a dle rozpisu
rozpočtu
Usnesení č. Z/42/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů:
I. schvaluje rozpočtové změny č. 1 – 23 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných
ukazatelů č. 3/2012
II. pověřuje vedoucí finančního odboru k provedení rozpočtových změn k 31. 12. 2012 tak,
že vyšší příjmy budou rozpočtovou změnou upraveny ve výdajích na rezervu.
Usnesení č. Z/43/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
neschvaluje prodej části pozemku p. č. 910/81 v k. ú. Sezemice nad Loučnou

Usnesení č. Z/44/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
neschvaluje prodej části pozemku p. č. 910/79 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
Usnesení č. Z/45/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
neschvaluje prodej části pozemku p. č. 910/79 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
Usnesení č. Z/46/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
I. konstatuje, že záměr města převést pozemky st. p. č. 704 a část p. č. 404/4 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou byly zveřejněny v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
II. schvaluje převod pozemku st. p. č. 704 v k. ú. Sezemice nad Loučnou a části p. č.
404/4, nově označené jako pozemková parcela č. 404/5 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o
výměře 25 m2 dle geometrického plánu zhotovitele Jaroslava Javůrka, Družstevní 113,
Pardubice, PSČ 530 09, č. plánu 1233-40/2012, formou kupní smlouvy, kde prodávající
je Město Sezemice a kupující jsou majitelé bytových jednotek čp. 603, přičemž kupní
cena je stanovena ve výši Kč 400,- /m2, (celková výměra převáděných pozemků činí 292
m2) za následujících podmínek:
1. kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu – oddělení části
pozemku p. č. 404/4 v k. ú. Sezemice nad Loučnou a doložení potřebného množství
2. kupující uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí a další
případné náklady spojené s uzavřením smlouvy
3. kupující uhradí kupní cenu prodávajícímu před podpisem kupní smlouvy na účet
města Sezemice
III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemků
uvedených v bodě II. tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy
T: 31. 03. 2013
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/47/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. bere na vědomí výpočet místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
II. na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (OZV je přílohou
tohoto usnesení)
III. stanoví sazbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500 Kč, která je tvořena:
1. z částky 250 Kč za kalendářní rok a
2. z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
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IV. stanoví osvobození a úlevy od poplatku takto:
1. Od poplatku je osvobozen
a)
poplatník, kterým je třetí a každé další nezaopatřené dítě ve věku do 15 let žijící
s rodiči nebo zákonnými zástupci ve společné domácnosti, a to až do konce
kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší uvedený věk.
b)
poplatník dle čl. 3 písm. a) OZV, který se po dobu celého kalendářního roku
trvale zdržuje mimo území České republiky,
c)
poplatník dle čl. 3 písm. a) OZV po dobu pobytu v sociálních zařízeních (domovy
důchodců, LDN) mimo území města Sezemice,
d)
poplatník dle čl. 3 písm. a) OZV po dobu výkonu trestu nebo vazby,
e)
poplatník dle čl. 3 písm. a) OZV, kterému byl zrušen trvalý pobyt, je evidenčně
hlášen na adrese ohlašovny Městského úřadu Sezemice, a zároveň se ve městě
po dobu celého kalendářního roku nezdržuje,
f)
poplatník, který se narodil v příslušném kalendářním roce.
2. Od poplatku je osvobozen poplatník dle čl. 3 písm. b) OZV, který má na území města
ve vlastnictví stavbu určenou k individuelní rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň má v obvodu území města
Sezemice pobyt.
3. Poplatníkovi, který dosáhne v příslušném kalendářním roce 80 a více let věku, se
poskytuje úleva ve výši 250 Kč.
4. Poplatníkovi, který je zapojen do systému třídění komunálního odpadu – „pytlový svoz
označený čárovým kódem od domu“ podle této vyhlášky je poskytnuta úleva ve výši
1 Kč za každý získaný bonusový bod v předchozím sledovaném období vždy od
1. prosince do 30. listopadu.
Pro účely této vyhlášky se stanovuje hodnota tříděného odpadu následovně:
- Tříděný papír (balík nebo pytel s minimální váhou 10 kg)……………………5 bodů
- Tříděné plasty (pytel 110 litrů s minimální váhou 2 kg) ………………….…...5 bodů
- Tříděné nápojové kartony (pytel 110 litrů s minimální váhou 2 kg) ………....5 bodů
Úleva se stanovuje do maximální výše 180 Kč.
V. ukládá zveřejnit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 v souladu s §12 zákona č.
128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
T: 14. 12. 2012
Z: tajemnice úřadu
Usnesení č. Z/48/5/2012
Zastupitelstvo města Sezemice
I. nesouhlasí se stavbou bioplynové stanice na území města Sezemice
II. ruší záměr výstavby „Bioplynové stanice Sezemice“
III. ukládá starostovi:
1. zastavit veškeré přípravné práce a vypovědět všechny plné moci udělené k realizaci
záměru výstavby Bioplynové stanice Sezemice
2. bez odkladu vzít zpět žádost o umístění stavby Bioplynové stanice Sezemice, která je
předmětem dosud nepravomocné=ho rozhodnutí Městského úřadu Sezemice, odbor
stavebního úřadu a územního plánování o umístění stavby – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA –
ROZHODNUTÍ – Územní rozhodnutí ze dne 21. 09. 2012 č. j. 4246/2012/OSÚÚP, sp.
Zn. 2084/2012/OSÚÚP/Wi a je přezkoumáváno Krajským úřadem Pardubického
kraje, odbor majetkového a stavebního úřadu.
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Usnesení č. Z/49/5/2012
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. schvaluje názvy ulic č. 1 - č. 3 v lokalitě navazující na ulici Kladinská dle přiložené
mapy takto:
1. Ulice č. 1 – na části pozemků p. č. 927, 985/20 a 985/27 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou - Boční
2. Ulice č. 2 – na části pozemků p. č. 938/1, 923 a 927 v k. ú. Sezemice nad Loučnou –
Uzavřená
3. Ulice č. 3 – umístění na části pozemků p. č. 985/27 v k. ú. Sezemice nad Loučnou Východní
I. ukládá zajistit potřebné náležitosti spojené s pojmenováním ulic
Zodpovídá: tajemnice MěÚ
Termín: 31. 01. 2013
Usnesení č. Z/50/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
I. schvaluje odměny pro jednotlivé komise a výbory za práci v roce 2011 takto:
Finanční výbor:
12.000 Kč
Kontrolní výbor:
10.500 Kč
Komise sportu:
50.000 Kč
Komise pro občanské záležitosti:
47.000 Kč
Komise školství a kultury:
35.000 Kč
Redakční rada
19.000 Kč
Komise zdravotní, sociální a péče o rodinu a děti:
16.000 Kč
Komise likvidační:
4.500 Kč
Komise pro projednávání přestupků:
1.000 Kč
II. pověřuje radu města, aby schválené částky rozdělila jednotlivým členům výborů a
komisí, a to s přihlédnutím na návrh předsedů výborů a komisí
III. zmocňuje radu města ke schvalování výše odměn pro členy komisí a členy výborů
Usnesení č. Z/51/5/2012
Zastupitelstvo města Sezemice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích
I. stanoví odměnu
1. za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 373 Kč
2. za výkon funkce člena rady ve výši 1.485 Kč
3. za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a komise rady ve výši 1.170 Kč
4. za výkon funkce člena výboru zastupitelstva a komise rady ve výši 1.008 Kč
K odměně bude přičten příplatek podle počtu obyvatel ve výši 247 Kč.
Odměna bude poskytována ode dne 01. 01. 2013, v případě náhradníka ode dne prvního
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil, v případě náhradníka za předsedu nebo
člena výboru zastupitelstva nebo komise rady města ode dne zvolení do funkce předsedy
nebo člena výboru zastupitelstva nebo dnem jmenování předsedy nebo člena komise
rady.
II. v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu
několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne jako
součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce, příplatek podle počtu
obyvatel se poskytuje pouze k jedné funkci.
Usnesení č. Z/52/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu
I. schvaluje předložený plán zasedání zastupitelstva města na rok 2013 bez výhrad
II. rozhodlo, že řádná zasedání zastupitelstva města se budou konat ve dnech 05. 03.
2013, 04. 06. 2013, 10. 09. 2013 a 03. 12. 2013 od 17:00 hodin.
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Usnesení č. Z/53/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
schvaluje plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2013
Usnesení č. Z/54/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
souhlasí s poskytnutím příspěvku pro rok 2013 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/55/5/2012
Zastupitelstvo města Sezemice
I. souhlasí se vzdáním se funkce starosty pana Bohuslava Kopeckého ke dni 31. 12. 2012
/včetně/
II. rozhodlo o konání volby do funkce nového starosty, případně do funkce místostarosty
města na dnešním zasedání.
III. schvaluje veřejný způsob volby starosty města a tajný způsob volby místostarosty
města
IV. zřizuje za účelem řízení voleb místostarosty města volební komisi
V. volí členy volební komise v tomto složení Jiří Kolář, Marie Schillerová, Dagmar Brožová
VI. v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném a účinném znění volí s účinností od 01. 01. 2013
1. starostu města Martina Staňka
2. místostarostu města Ing. Vlastimila Plecháčka

Ing. Vladimír Michalec
ověřovatel

Marie Schillerová
ověřovatel

Bohuslav Kopecký
starosta města

Martin Staněk
místostarosta města
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