Město Sezemice
Zastupitelstvo města Sezemice

Výpis usnesení zastupitelstva města
ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice
Den konání jednání: 23.06.2015
Místo jednání: sál města, Husovo nám. 790, Sezemice.
Usnesení č. Z/15/2/2015
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/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/6/1/2015,
Z/8/1/2015, Z/9/1/2015, Z/10/1/2015,

Z/47/3/2014, Z/4/1/2015, Z/5/1/2015,
Z/7/1/2015, Z/11/1/2015,

II. Schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. Z/16/2/2015
Zastupitelstvo města Sezemice:
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného zasedání zastupitelstva
města.
Usnesení č. Z/17/2/2015
Zastupitelstvo města Sezemice podle vyhlášky č. 220/2013 Sb. a dle vnitřních předpisů:
Schvaluje účetní závěrku města Sezemice, IČ 00274241 za rok 2014. O úkonu schválení
sepsalo zastupitelstvo města „Protokol o schvalování účetní závěrky“, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. Z/18/2/2015
Zastupitelstvo města Sezemice podle §17 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
I. Bere na vědomí:
1. Zprávu ve věci závěrečného účtu města Sezemice za rok 2014.
2. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2014 provedeného podle § 2 a § 3
zákona č. 420/2004 Sb. s výhradou.
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3. Výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice za rok 2014
provedený podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a konstatuje, že nebylo zjištěno
porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné použití
finančních prostředků.
4. Výsledek kontroly hospodaření Základní školy v Sezemicích, okr. Pardubice, za rok
2014 provedené podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a konstatuje, že nebylo
zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné
použití finančních prostředků.
II. Souhlasí s celoročním hospodařením města a schvaluje závěrečný účet města
Sezemice za rok 2014 s výhradou.
III. Přijímá dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č, 420/2004 Sb., opatření k nápravě chyb a
nedostatků, které vyplynuly z přezkoumání hospodaření města za rok 2014 takto:
1. Na základě interního dokladu k odstranění nedostatku dle bodu D1 zprávy z kontroly
hospodaření města Sezemice stanovit za období od 01.01.2013 do dne voleb roku 2014
správnou výši odměny pro předsedu finančního výboru a do 10.07.2015 tuto odměnu
doměřit a vyplatit.
2. Na základě interního pokynu k odstranění nedostatku dle bodu D1 zprávy z kontroly
hospodaření města Sezemice provést nový přepočet poměrné části odměny
neuvolněným členům zastupitelstva v souvislosti se skončením volebního období 2010
– 2014 a do 10.07.2015 provést dorovnání těchto odměn.
IV. Ukládá vedoucí FO v souladu s platnou legislativou zjištěné nedostatky dle bodu III. tohoto
usnesení odstranit v roce 2015.
Z: vedoucí FO
T: 10.07.2015
V. Schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2014 a souhlasí s převodem zůstatku
sociálního fondu na rok 2015.
VI. Bere na vědomí výroční zprávu hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice, za
kalendářní rok 2014 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši Kč 534.417,68 Kč
VII. Bere na vědomí výroční zprávu hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice,
za kalendářní rok 2014 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 277.253,85 Kč.
Usnesení č. Z/19/2/2015
Zastupitelstvo města Sezemice dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 31.03.2015.
Usnesení č. Z/20/2/2015
Zastupitelstvo města dle § 39 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Loučná za rok 2014 bez výhrad.
Usnesení č. Z/21/2/2015
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní
obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 14.12.2014 do 12.12.2015,
evidenční číslo smlouvy ODSH/15. Předmětem smlouvy je závazek města uhradit
příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti v zájmovém území města.
Smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Souhlasí s finanční spoluúčasti města Sezemice ve výši cca 114.000 Kč na krytí ztráty
z provozu veřejné linkové autobusové dopravy – linka č. 650680.
III. Rozhoduje uvolnit částku 114.000 Kč z rozpočtované rezervy města.
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IV. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku dle bodu I. tohoto usnesení
a uzavřením smlouvy.
T: 30.06.2015
Z: starosta města
Usnesení č. Z/22/2/2015
Zastupitelstvo města Sezemice podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
I. Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 14 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných
ukazatelů č. 1/2015.
II. Bere na vědomí zřízení nového úseku dotací a rozvoje města v Městském úřadu
Sezemice a v souvislosti s tím vytvoření jednoho funkčního místa referenta a rozhoduje
v případě potřeby povýšit rozpočet na § 6171 o náklady spojené s vytvořením tohoto místa.
III. Ukládá v případě potřeby předložit návrh rozpočtové změny související s vytvořením
jednoho funkčního místa. Finanční prostředky se použijí z rezervy.
Z: vedoucí FO
Usnesení č. Z/23/2/2015
Zastupitelstvo města Sezemice:
Rozhoduje neprodávat nemovitý majetek - pozemek p. č. 387/10 orná půda o výměře 113 m2
v k. ú. Sezemice nad Loučnou.
Usnesení č. Z/24/2/2015
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Souhlasí s prodejem části nemovitého majetku - pozemku p. č. 1886/3 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Sezemice nad Loučnou, která je přilehlá k domu č. p. 27 a k č.
p 12, Tyršovo náměstí, Sezemice. Zbylá část tohoto pozemku zůstane v majetku města.
II. Souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 1868 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví
města, která je zaplocena k domu č. p. 26, Tyršovo náměstí, Sezemice. Zbylá část tohoto
pozemku zůstane v majetku města.
III. Ukládá
1. Po vyhotovení geometrického plánu na část pozemku p. č. 1868 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou, která je zaplocena k domu č. p. 26, Tyršovo náměstí, Sezemice, na náklady
budoucího kupujícího, zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1868 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou, která je zaplocena k domu č. p. 26, Tyršovo náměstí,
Sezemice, dle geometrického plánu a předložit zprávu v této věci zastupitelstvu města.
T: 08.09.2015
Z: vedoucí OSMŽP
2. Po vyhotovení geometrického plánu na část pozemku p. č. 1886/3 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou na náklady budoucího kupujícího, zveřejnit záměr města prodat část pozemku
p. č. 1886/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, která je přilehlá k domu č. p. 27 a k č. p.
12, Tyršovo náměstí, Sezemice, dle geometrického plánu a předložit zprávu v této věci
zastupitelstvu města.
T: 08.09.2015
Z: vedoucí OSMŽP
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Usnesení č. Z/25/2/2015
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Rozhoduje převést do vlastnictví města na základě kupní smlouvy nemovitý majetek pozemky p. č. 184/2, p. č. 231/16 a p. č. 428/3 vše v k. ú. Počaply nad Loučnou z vlastnictví
JM za kupní cenu 200 Kč/m2. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí město
Sezemice.
II. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemků dle bodu I.
tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy.
T: 31.07.2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/26/2/2015
Zastupitelstvo města Sezemice
Bere na vědomí předložený návrh „Pravidel pro prodej nemovitých věcí - pozemků z majetku
města Sezemice“.
Usnesení č. Z/27/2/2015
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměr města uzavřít dohody o narovnání smluv o smlouvách budoucích
o převodu vlastnictví k jednotce v objektu I. č. p. 728, 729, 730, 731, na pozemcích parcely
č. st. 952/1, st. 952/2, st. 952/3, st. 952/4, vedený na LV číslo 1747 a v objektu II č. p. 732,
733, na pozemcích parcely č. st. 951/1, st. 951/2, vedený na LV číslo 1744, všechny pro
k. ú. Sezemice nad Loučnou a obec Sezemice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,
Katastrální pracoviště Pardubice, s nájemci, s nimiž byla podepsána smlouva o smlouvě
budoucí, byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
II. Rozhoduje uzavřít dohody o narovnání smluv o smlouvách budoucích o převodu
vlastnictví k jednotce v objektu I. č. p. 728, 729, 730, 731, na pozemcích parcely č. st.
952/1, st. 952/2, st. 952/3, st. 952/4, vedený na LV číslo 1747 a v objektu II č. p. 732, 733,
na pozemcích parcely č. st. 951/1, st. 951/2, vedený na LV číslo 1744, všechny pro k. ú.
Sezemice nad Loučnou a obec Sezemice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,
Katastrální pracoviště Pardubice, s nájemci, s nimiž byla podepsána smlouva o smlouvě
budoucí.
III. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s uzavřením dohod dle bodu II.
tohoto usnesení.
T: 31.10.2015
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/28/2/2015
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Neschvaluje návrh na změnu trasy přeložky I/36 v územním plánu města Sezemice.
II. Schvaluje návrh na změnu funkčního využití části pozemku na BI – bydlení v rodinných
domech – městské a příměstské a zařazení tohoto návrhu do pokynů na zpracování
změny územního plánu ve znění: prověřit hranici a funkční uspořádání ploch Z 26 a
navazující plochy PV – plochy veřejných prostranství ve vazbě na zpracovanou
urbanistickou studii na zastavitelnou plochu Z 26.
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III. Schvaluje návrh na změnu funkčního využití části pozemků p. č.154/14 a 168 v k. ú.
Kladina na OX – občanské vybavení specifické s využitím pro služby navazující na silnici
I/36 (ČSPHM, motorest, …) a zařazení tohoto návrhu do pokynů na zpracování změny
územního plánu ve znění: prověřit změnu funkčního využití pozemků p. č. 154/14 a 168,
k. ú. Kladina z plochy nezastavěného území na plochu občanské vybavenosti specifické
(občanská vybavenost využívající vazbu na silnici I/36), prověřit umístění křížení přeložky
I/36 a přeložky II/298 a podmínky pro využití ploch dopravní infrastruktury – silniční ve
vazbě na změnu funkčního využití pozemků p. č. 154/14 a 168 k. ú. Kladina.
IV. Zpráva o uplatňování Územního plánu Sezemice včetně pokynů pro zpracování návrhu
II. změny územního plánu Sezemice bude předložena na příštím zasedání zastupitelstva
města.
Usnesení č. Z/29/2/2015
Zastupitelstvo města Sezemice:
Bere na vědomí důvodovou zprávu o otevření celého školního sportovního areálu pro
veřejnost.
Usnesení č. Z/30/2/2015
Zastupitelstvo města Sezemice:
Nesouhlasí s prodloužením doby hraní kapel ve dnech 18.07.2015 a 08.08.2015 na hřišti
Spartaku Sezemice.

Ověřovatelka:

Mgr. Radka Svatoňová

datum/podpis:

Ověřovatel:

Ing. Martin Srazil

datum/podpis:

Martin Staněk
starosta města
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Ing. Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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