Město Sezemice
Zastupitelstvo města Sezemice

Výpis usnesení zastupitelstva města
ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice
Den konání jednání: 08.09.2015
Místo jednání: sál města, Husovo nám. 790, Sezemice.
Usnesení č. Z/31/3/2015
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto:
I. Schvalujea 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/12/2/2014,
Z/15/2/2014,Z/42/3/2014, Z/8/1/2015,
Z/9/1/2015, Z/10/1/2015,Z/22/2/2015,
Z/24/2/2015, Z/27/2/2015

Z/6/1/2015, Z18/2/2015, Z/25/2/2015

II. Schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. Z/32/3/2015
Zastupitelstvo města Sezemice:
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného zasedání
zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/33/3/2015
Zastupitelstvo města Sezemice dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30.06.2015.
Usnesení č. Z/34/3/2015
Zastupitelstvo města Sezemice podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 11 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných
ukazatelů č. 2/2015.
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Usnesení č. Z/35/3/2015
Zastupitelstvo města Sezemice:
Rozhoduje odprodat nemovitý majetek - pozemek p. č. 1507/12zahrada o výměře 96 m2
v k. ú. Sezemice nad Loučnou za minimální kupní cenu 100 Kč/1 m2.
II. Ukládá:
1. Zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1507/12zahrada o výměře 96 m2 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou.
2. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva - pozemku p. č. 1507/12
zahrada o výměře 96 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města.
3. Radě městajednat se zájemci o koupi pozemku o případném rozdělení pozemku p. č.
1507/12 v k. ú. Sezemice nad Loučnou.
T: 08.12.2015
Z: vedoucí OSMŽP, starosta města

I.

Usnesení č. Z/36/3/2015
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Konstatuje, že záměr města prodat nemovitý majetek,část pozemku p. č. 1886/3 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou nově označenou dle GP č. 1350-50/2015 jako p. č. 1886/8 o
výměře 121 m2,byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

II. Bere na vědomí dopis manželů K a AR ze dne 23.08.2015, vedený pod č. j.
4106/2015/OSMŽP, a konstatuje, že věcné břemeno chůze a jízdy na pozemku č.
1886/8 v k. ú. Sezemice nad Loučnou není nutné zřizovat pro vlastníky sousedních
pozemků, neboť přístup k těmto pozemkům je možný po pozemku č. 1886/3 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou. Vlastníkovi či uživateli stavby, která je zkolaudována s tím, že
přístup k ní (vjezdy, vstupy) je přes cizí pozemek, nemůže vlastník pozemku bránit
v přístupu (vjezdu, vstupu), i když toto právo není určeno věcným břemenem v katastru
nemovitostí. Toto právo vyplývá z kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním
stavby.
III. Rozhoduje odprodat nemovitý majetek - část pozemku p. č. 1886/3 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou nově označenou dle GP č. 1350-50/2015 jako p. č. 1886/8 o výměře 121 m2 do
vlastnictví VB za kupní cenu 200 Kč/m2. Do kupní smlouvy bude uvedeno, že se na
pozemku nacházejí inženýrské sítě, a to elektro – přípojky nízkého napětí, plynové
přípojky NTL. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující, včetně úhrady
poloviny ceny za vyhotovení geometrického plánu ve výši 3.025 Kč.
IV. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemku dle bodu
II. tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy.
T: 15.10.2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/37/3/2015
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Konstatuje, že záměr města prodat nemovitý majetek,část pozemku p. č. 1868 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou nově označenou dle GP č. 1350-50/2015 jako p. č. 1868/2 o
výměře 43 m2,byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Výpis usnesení ZM ze dne 08.09.2015

Strana 2 (celkem 5)

II. Rozhoduje odprodat nemovitý majetek - část pozemku p. č. 1868 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou nově označenou dle GP č. 1350-50/2015 jako p. č. 1868/2 o výměře 43 m2 do
vlastnictví manželů KR a AR za kupní cenu 100 Kč/m2.Veškeré náklady spojené
s převodem uhradí kupující, včetně úhrady poloviny ceny za vyhotovení geometrického
plánu ve výši 3.025 Kč.
III. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemku dle bodu
II. tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy.
T: 15.10.2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/38/3/2015
Zastupitelstvo města Sezemice
Konstatuje, že záměr města prodat pozemek st. p. č. 695/2 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. 695/2 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 9 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou do vlastnictví paní LH za kupní
cenu 100 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující.
III. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemku dle bodu
II. tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy.
T: 15.10.2015
Z: vedoucí OSMŽP
I.

Usnesení č. Z/39/3/2015
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Bere na vědomí průběžnou zprávu Advokátní kanceláře Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová o
připravovaném prodeji jednotek v objektech:
1. Objekt čísla popisná 728, 729, 730, 731.
2. Objekt čísla popisná 732, 733.
3. Objekt čísla popisná 734, 735, 736, 737.
4. Objekt čísla popisná 738, 739, 740, 741.
II. Bere na vědomírozhodnutí Rady města Sezemice ze dne 25.08.2015, přijaté v usnesení
č. R/111/18/2015.
III. Bere na vědomí právní stanovisko Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová k právní podstatě
finančních prostředků v tzv. fondu oprav dotýkající se správy bytového fondu.
IV. Ukládá vyzvat budoucí kupující bytových jednotek č. p. 728 - 741 k podpisu smluv o
narovnání do 30.09.2015. Budoucí kupující budou vyzváni, aby podepsali smlouvy
v termínu do 31.10.2015.
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/40/3/2015
Zastupitelstvo města Sezemice:

I.

Dle § 85 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisůposkytuje dotaci na rozvoj mládeže a sportu:
1. TJ Spartak Sezemice, Mezi Mosty 726, Sezemice, IČ 42938937, ve výši 152.000 Kč.
a)
Fotbalový oddíl – 78. 000 Kč
b)
Odbor sport pro všechny – 68.000 Kč
c)
Oddíl stolního tenisu – 2.500 Kč
d)
Cykloturistický oddíl – 3.500 Kč
2. Sportovně střeleckému klubu Sezemice, Ke Křížku 658, Sezemice, IČ 60157291, ve
výši 53.000 Kč.
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3. Kanoistickému klubu Prosport Sezemice, Lukovna 6, Sezemice, IČ 60159693,
v celkové výši 60.000Kč (dotace ve výši 49.000 Kč již byla poskytnuta).
II. Bere na vědomí uzavření veřejnoprávní smlouvy ze dne 24.06.2015 uzavřené na
základě usnesení rady města č. R/65/12/2015 ze dne 13.05.2015 mezi městem
Sezemice a Kanoistickým klubemProsport Sezemice, Lukovna 6, Sezemice,
IČ 60159693, kde předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 49.000 Kč na rozvoj
mládeže a sportu.
III. Schvalujeuzavření:
1. Veřejnoprávní smlouvy s TJ Spartak Sezemice, Mezi Mosty 726, Sezemice, IČ
42938937 dle bodu I tohoto usnesení.
2. Veřejnoprávní smlouvu se Sportovně střeleckým klubem Sezemice, Ke Křížku 658,
Sezemice, IČ 60157291 dle bodu I tohoto usnesení.
3. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 24.06.2015 uzavřené s Kanoistickým
klubem Prosport Sezemice, Lukovna 6, Sezemice, IČ 60159693 dle bodu I tohoto
usnesení.
Usnesení č. Z/41/3/2015
Zastupitelstvo města Sezemice podle ustanovení § 84 odstavec 2, písmeno d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, podle ustanovení § 24 zákona číslo 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1
písm. a) a § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů:
I.

Mění zřizovací listinu organizační složky Jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Sezemice schválenou Zastupitelstvem města Sezemice usnesením č. 54/6/2001 ze dne
10.12.2001 a vydává ji v plném znění.

II. Zřizuje organizační složku Jednotku sboru dobrovolných hasičů Velké Koloděje.
III. Vydává zřizovací listinu organizační složky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Velké
Koloděje.
IV. Zrušuje statut organizační složky Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Sezemice
vydaný Zastupitelstvem města Sezemice usnesením č. 54/6/2001 ze dne 10.12.2001.
V. Pověřuje radu města schvalovat aktualizaci přílohy č. 1 a přílohy č. 2 zřizovací listiny
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Sezemice a přílohy č. 1 a přílohy č. 2
zřizovací listiny Jednotky dobrovolných hasičů Velké Koloděje.
Usnesení č. Z/42/3/2015
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Bere na vědomídůvodovou zprávu o průběhu realizace investiční akce „Zateplení
objektů A, B a D ZŠ Sezemice“.
II. Bere na vědomí, že město Sezemice obdrželo v rámci Operačního programu Životního
prostředí, oblast podpory Realizace úspor energie a využití odpadního tepla dotaci
v celkové výši 10.651.807,59 Kč.
III. Bere na vědomí, že byla mezi městemSezemice a Státním fondem životního prostředí
ČRuzavřena smlouvač. 14209693 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR na akci „Zateplení objektů A, B a D ZŠ Sezemice“. Smlouvu schválila rada
města dne 25.08.2015 usnesením č. R/109/18/2015.
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Usnesení č. Z/43/3/2015
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Bere na vědomídůvodovou zprávu o průběhu realizace investiční akce „Cyklistická
stezka Počaply - Sezemice“.
II. Schvaluje realizaci investiční akce „Cyklistická stezka Počaply - Sezemice“, rozpočtové
náklady na akci jsou ve výši 2.092.915,04 Kč včetně DPH.
III. Schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastrukturyv rámci programu
určeného na výstavbu a údržbu cyklistických stezek dotaci v celkové výši 1.425.000 Kč.
Usnesení č. Z/44/3/2015
Zastupitelstvo města:
Schvalujezprávu o uplatňování Územního plánu Sezemice včetně pokynů pro zpracování
návrhu II. změny Územního plánu Sezemice.

Ověřovatelka:

Mgr. Hana Krátká

datum/podpis:

Ověřovatel:

Jiří Kolář

datum/podpis:

Martin Staněk
starosta města
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místostarosta města
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