
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA  

ze  zasedání Zastupitelstva města Sezemice 
 

Den konání jednání:  10. 09. 2013 
Místo jednání: sál hospody U Pařízků, Velké Koloděje, Sezemice 
 
Usnesení č. Z/39/4/2013 
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/30/4/2012, 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/56/5/2010,Z/27/3/2013, Z/31/3/2013, 
Z/34/3/2013, Z/37/3/2013 

II. schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy 

 
Usnesení č. Z/40/4/2013 
Zastupitelstvo města Sezemice bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od 
posledního řádného zasedání zastupitelstva města.  

 
Usnesení č. Z/41/4/2013 
Zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
projednalo předloženou zprávu a 
I. schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30. 06. 2013 
II. schvaluje vyúčtování hospodaření Základní školy Sezemice k 30. 06. 2013 
III. schvaluje vyúčtování hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice k 30. 06. 2013 

 
Usnesení č. Z/42/4/2013 
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a 
schvaluje rozpočtové změny č. 1 – 12 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných 
ukazatelů č. 2/2013 

 
Usnesení č. Z/43/4/2013 
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo předloženou důvodovou zprávu a 
I. bere na vědomí novelu zákona č. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášku Ministerstva 

financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek, která nabyla účinnosti dne 01. 08. 2013  

II. vydává Směrnici č. 4/2013, o požadavcích na schvalování účetní závěrky města 
Sezemice a městem zřízených příspěvkových organizací. 

 
Usnesení č. Z/44/4/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a 
I. trvá na svém rozhodnutí o kupní ceně schválené usnesením č. 24/4/2000 ze dne 28. 06. 

2000 a nesouhlasí s uhrazením částky 43.200 Kč jako doplatkem rozdílu mezi kupní 
cenou uhrazenou dle kupní smlouvy ze dne 18. 07. 2000 uzavřenou mezi Městem 
Sezemice a MK, TK a RK a cenou stanovenou Finančním úřadem Pardubice 
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II. ukládá OSMŽP jednat o výkupu pozemků p. č. 660/15 a části st. p. č. 1 vše v k. ú. Velké 
Koloděje s vlastníky, podmínky, které budou dohodnuty mezi účastníky, budou 
předloženy zastupitelstvu města ke schválení 

T: 31. 12. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. Z/45/4/2013 
Zastupitelstvo města projednala důvodovou zprávu a 
I. bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci převedení části pozemku p. č. 50/1 v k. ú. 

Počaply nad Loučnou, na které je umístěn kříž, formou daru 
II. schvaluje převést část pozemku p. č. 50/1 v k. ú. Počaply nad Loučnou nově označenou 

jako p. č. 50/5 o výměře 116 m2 orná půda, dle geometrického plánu č. 472-92/2013 
zpracovaný společností Geoma HJ Pardubice s.r.o., Pardubice, Jindřišská 1441, 
z majetku pana MV do majetku města Sezemice, a to formou darovací smlouvy za 
podmínek, že město Sezemice bude hradit veškeré náklady spojené s převodem části 
výše uvedeného pozemku 

III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemku dle bodu 
II. tohoto usnesení a uzavřením darovací smlouvy  
T: 30. 09. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. Z/46/4/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a: 
I. konstatuje, že záměr města převést pozemek st. p. č. 631 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. schvaluje převod pozemku st. p. č. 631 o výměře 275 m2 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou, formou kupní smlouvy, kde prodávající je Město Sezemice a kupující jsou 
vlastníci bytových jednotek č. p. 570, přičemž kupní cena je stanovena ve výši Kč 400,- 
/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 smlouvy na účet 

města Sezemice 
III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemku dle bodu 

II. tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy  
T: 31. 10. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. Z/47/4/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a: 
I. konstatuje, že záměr města převést pozemek st. p. č. 694 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. schvaluje převod pozemku st. p. č. 694 o výměře 264 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, 
formou kupní smlouvy, kde prodávající je Město Sezemice a kupující jsou vlastníci 
bytových jednotek č. p. 600, přičemž kupní cena je stanovena ve výši Kč 400,- /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 smlouvy na účet 
města Sezemice 

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

T: 31. 10. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. Z/48/4/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a 
I. bere na vědomí Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Sezemice, 

jako budoucím prodávajícím a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., se 
sídlem Pardubice, Teplého 2014, jako budoucím kupujícím ze dne: 31. 07. 2007, 12. 12. 
2008 a 17. 12. 2009, které jsou přílohou tohoto usnesení 

II. schvaluje uzavření řádných kupních smluv mezi městem Sezemice, jako prodávajícím a 
společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., se sídlem Pardubice, Teplého 2014, 
jako kupujícím, které budou uzavřeny v souladu se smlouvami o uzavření budoucí kupní 
smlouvy ze dne 31. 07. 2007, 12. 12. 2008 a 17. 12. 2009, které jsou nedílnou přílohou 
tohoto usnesení 

III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s uzavřením kupních smluv dle 
bodu II. tohoto usnesení  

T: 31. 12. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. Z/49/4/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a 
I. souhlasí s rozhodnutím rady města vydané v usnesení č. R/109/12/2013 ze dne 23. 07. 

2013. 
II. bere na vědomí, že bylo firmě CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s. na základě jejich žádosti 

zasláno vyjádření, že město Sezemice nesouhlasí se změnou dokumentace na stavbu 
„Most přes Mlýnský náhon“ týkající se zúžení mostu. 

 
Usnesení č. Z/50/4/2013 
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a na základě § 10 písm. a) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 
vydává obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2013, o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností 

 
Usnesení č. Z/51/4/2013 
Zastupitelstvo města Sezemice 
rozhodlo s účinností od 11. 09. 2013 o změně usnesení zastupitelstva města č. 1/1/2012 
bod VI. písm. B ze dne 13. 11. 2002, které bude nově znít takto:  
Zastupitelstvo města Sezemice v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 a § 35 zák. 
128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
svěřuje starostovi města a místostarostovi města zabezpečování koordinace a usměrňování 
činností v samostatné působnosti města dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení 

 
Usnesení č. Z/52/4/2013 
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo předložený materiál týkající se předmětu 
jednání mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
a  
I. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., v platném a 

účinném znění, a v souladu s usnesením zastupitelstva města č. Z/13/1/2011 ze dne 
22. 02. 2011 deleguje Martina Staňka, starostu města, aby Město Sezemice zastupoval 
při jednání na mimořádné valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a. s., která se bude konat dne 01. 11. 2013, a přitom činil veškeré právní 
úkony související s účastí akcionáře na valné hromadě, tj. předkládal návrhy, 
o předložených návrzích hlasoval a v plném rozsahu vykonával práva a povinnosti 
akcionáře vyplývající z účasti na valné hromadě v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy 

II. souhlasí s prodloužením „Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury“ na 
BČOV Pardubice se společností VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. o jeden rok, 
to je od 01. 01. 2013 do 21. 12. 2014 
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Usnesení č. Z/53/4/2013 
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a 
I. bere na vědomí  

1. provedení opravy kanalizace v Jiráskově ulici v Sezemicích (u základní školy) za cenu 
díla ve výši 1 823 563,65 Kč bez DPH    

2. financování stavby „Oprava kanalizace Jiráskova ulice – Základní škola v Sezemicích“ 
II. schvaluje   

1. převod kanalizace v Sezemicích, ul. Jiráskova, vedené na pozemcích p. č. 47/6, 48/3, 
48/4, 20/1, 50/3, 50/6, 54/2, 858, 1142/2, 1142/3, 1142/5, 1147/8 v k. ú. Sezemice 
nad Loučnou specifikované v projektové dokumentaci skutečného provedení (předána 
dne 30. 08. 2013 společnosti MIROS, a. s. Pardubice, zpracovatel projektové 
dokumentace – TRANSCONSULT s.r.o.) z Města Sezemice na společnost Vodovody 
a kanalizace Pardubice, a. s. za kupní cenu 1.000.000 Kč včetně DPH  

2. uzavření kupní smlouvy mezi Městem Sezemice, jako prodávajícím a společností 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., se sídlem Pardubice, Teplého 2014, jako 
kupujícím, dle bodu II. 1 

III. ukládá uzavřít kupní smlouvu dle bodu II 
      Z: starosta města 
      T: 31. 12. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jiří Kolář 
ověřovatel 

 Ing. Přemysl Hron 
ověřovatel 

 
 
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ing. Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


