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Výpis usnesení zastupitelstva města  

ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice 

Den konání jednání:  07.06.2016 

Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790, Sezemice. 

Usnesení č. Z/17/4/2016 

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/12/2/2014, Z/15/2/2014, 
Z/8/1/2015, Z/27/2/2015, Z/35/3/2015, 
Z/62/5/2015, Z/2/1/2016, Z/11/2/2016, 
Z/15/3/2016, Z/16/3/2016 

Z/29/3/2013, Z/9/1/2015, Z/10/1/2015, 
Z/46/4/2015, Z/62/5/2015, Z/2/1/2016, 
Z/6/2/2016, Z/7/2/2016, Z/10/2/2016 

II. Schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy. 

Usnesení č. Z/18/4/2016 

Zastupitelstvo města Sezemice:  

Bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného zasedání 
zastupitelstva města. 

Usnesení č. Z/19/4/2016 

Zastupitelstvo města Sezemice podle vyhlášky č. 220/2013 Sb. a dle vnitřních 
předpisů:  

Schvaluje účetní závěrku města Sezemice, IČ 00274241 za rok 2015. O úkonu schválení 
sepsalo zastupitelstvo města „Protokol o schvalování účetní závěrky“, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.  

Usnesení č. Z/20/4/2016 

Zastupitelstvo města Sezemice podle §17 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů: 

I. Schvaluje:  
1. Zprávu ve věci závěrečného účtu města Sezemice za rok 2015. 
2. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2015 provedeného podle § 2 a 3 

zákona č. 420/2004 Sb. bez výhrad.  
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3. Výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice za rok 2015 
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 
2015 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 2015 bez výhrad. 

III. Schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2015 a souhlasí s převodem zůstatku 
sociálního fondu na rok 2016. 

IV. Bere na vědomí výroční zprávu hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice, za 
kalendářní rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši Kč 1.025.908,86 Kč  

V. Bere na vědomí výroční zprávu hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice, 
za kalendářní rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 931.546,26 Kč.  

Usnesení č. Z/21/4/2016 

Zastupitelstvo města Sezemice dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů: 

Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 31.03.2016. 

Usnesení č. Z/22/4/2016 

Zastupitelstvo města Sezemice dle § 39 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů:  

Bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Loučná za rok 2015 bez výhrad. 

Usnesení č. Z/23/4/2016 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I. Bere na vědomí nabídky na poskytnutí úvěru na financování kupní ceny na výkup 
pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou od peněžních ústavů České spořitelny, a. s., 
Komerční banky, a. s. a Československé obchodní banky, a. s. 

II. Podle § 85 písm. písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje, uzavření smlouvy o přijetí úvěru s peněžním ústavem 
Československá obchodní banka, a. s. na úvěr ve výši 10 mil. Kč na financování kupní 
ceny na výkup pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou, splatnost úvěru 3 roky, úroková 
sazba 0,3 %. Další podmínky jsou uvedeny ve smlouvě o úvěru, která je nedílnou 
součástí usnesení.  

III. Schvaluje smlouvu o úvěru na financování kupní ceny na výkup pozemků v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou s peněžním ústavem Československá obchodní banka, a. s. 

IV. Pověřuje Martina Staňka, starostu města, k podpisu smlouvy o úvěru dle bodu II. tohoto 
usnesení.  

V. Ukládá vedoucí FO zajistit veškeré náležitosti spojené s uzavřením smlouvy o úvěru dle 
bodu II. a III. tohoto usnesení. 
Z: vedoucí FO 
T: 31.07.2016 
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Usnesení č. Z/24/4/2016 

Zastupitelstvo města Sezemice podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů: 

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 5 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných 
ukazatelů č. 1/2016. 

Usnesení č. Z/25/4/2016 

Zastupitelstvo města Sezemice:  

I. Dle § 85 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů poskytuje dotaci na rozvoj mládeže a sportu: 

1. TJ Spartaku Sezemice z. s., Mezi Mosty 726, Sezemice, IČ 42938937, ve výši 
142.000 Kč:  
a) Oddíl kopané – 65.000 Kč 
b) Odbor sport pro všechny – 68.000 Kč 
c) Oddíl stolního tenisu – 4.000 Kč 
d) Cykloturistický oddíl – 5.000 Kč 

2. ČSS, z.s., Sportovně střeleckému klubu Sezemice, Ke Křížku 658, Sezemice, IČ 
60157291, ve výši 57.000 Kč. 

3. Kanoistickému klubu Prosport Sezemice, z. s., Lukovna 6, Sezemice, IČ 60159693, 
v celkové výši 65.000 Kč.  

II. Schvaluje uzavření: 

1. Veřejnoprávní smlouvy s TJ Spartak Sezemice z. s., Mezi Mosty 726, Sezemice, IČ 
42938937 dle bodu I tohoto usnesení. 

2. Veřejnoprávní smlouvu s ČSS, z. s., Sportovně střeleckým klubem Sezemice, Ke 
Křížku 658, Sezemice, IČ 60157291 dle bodu I tohoto usnesení. 

3. Veřejnoprávní smlouvu s Kanoistickým klubem Prosport Sezemice, z. s., Lukovna 6, 
IČ 60159693, dle bodu I. tohoto usnesení. 

Usnesení č. Z/26/4/2016 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I. Konstatuje, že záměr města bezúplatně převést pozemky p. č. 1826/5, p. č. 1826/6, část 
p. č. 1841/11 a část p. č. 1875/3 – zastavěné silnicí, vše 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 bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům 
p. č. 1826/5 o výměře 31 m2, p. č. 1826/6 o výměře 32 m2, a části p. č. 1841/11 o výměře 
58 m2 a části p. č. 1875/3 o výměře 918 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, vše dle 
geometrického plánu č. 1377-32/2016 zhotovitele Georam s.r.o., Hradecká 569, 533 52 
Staré Hradiště z vlastnictví města do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice. Náklady spojené s převodem pozemků 
uhradí Pardubický kraj. Součástí smlouvy bude upozornění, že dne 29.02.2016 byla 
uzavřena smlouva o právu použití pozemku pro stavbu „Počaply nad Loučnou – Lokalita 
Z18 – jižní část, Komunikace a inženýrské sítě“ s panem R. H., bytem…, kde město jako 
vlastník dalo souhlas s umístěním a realizací stavby mimo jiné na pozemku p. č. 1826/6 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou.  

III. Neschvaluje bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemku 
p. č. 481/2 v k. ú. Lukovna z vlastnictví města do vlastnictví Pardubického kraje. 
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IV. Schvaluje bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem – části pozemku 
p. č. 1875/4 o výměře 39 m2 a části pozemku p. č. 1841/2 nově označené jako 
p č 1841/12 o výměře 26 m2 oba v k. ú. Sezemice nad Loučnou, dle geometrického plánu 
č. 1377-32/2016 zhotovitele Georam s.r.o., Hradecká 569, 533 52 Staré Hradiště 
z vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
do vlastnictví města Sezemice. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí město 
Sezemice. 

V. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s bezúplatným převodem 
pozemků dle bodu II. a IV. tohoto usnesení a uzavřením darovací smlouvy. 
T: 31.10.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. Z/27/4/2016 

Zastupitelstvo města Sezemice:  

I. Souhlasí se vkladem infrastrukturního majetku města v rámci akce „Vkladů 
infrastrukturního majetku měst a obcí do a. s. Vodovody a kanalizace Pardubice v roce 
2016“ v rozsahu: 

1. Technická vybavenost pro 18 RD – SO 02 kanalizace – stoka A, SO 03 vodovod – 
vodovodní řad „1“, „1-1“. 

2. Obytný soubor 26 RD Sezemice – ul. Kladinská, vodovod – vodovodní řad „1“, 
kanalizace – stoka „J“, „B1“. 

II. Bere na vědomí skutečnost, že valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a. s. dne 12.05.2016 nepřijala návrhy na vklad s tím, že veškeré žádosti o 
vklad zůstávají v platnosti do další valné hromady, která se bude konat v roce 2017. 

Usnesení č. Z/28/4/2016 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I. Rozhoduje odprodat nemovitý majetek - část pozemku p. č. 1886/1 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou nově označenou dle GP č. 1374-19/2016 vyhotovitele společnosti GES 
PARSEC s.r.o., Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice jako st. p. č. 1217 o výměře 145 m2 
do vlastnictví Ing. L. F., bytem …. za kupní cenu 750 Kč/m2, tj. celkem 108.750 Kč, 
veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

II. Rozhoduje neprodávat nemovitý majetek – část pozemku p. č. 1886/1 v k. ú. Sezemice 
nad Loučnou o výměře 256 m2 (vedle čp. 40, pod parkovištěm, dětským hřištěm a 
přístupovými plochami).  

III. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem části pozemku dle 
bodu I. tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy. 

T: 13.09.2016 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. Z/29/4/2016 

Zastupitelstvo města Sezemice po provedené volbě v souladu s § 64 odst. 1 a 2 zák. č. 
6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů: 

Volí do funkce přísedícího Okresního soudu v Pardubicích MUDr. Z. K., bytem…..  

Text pro zveřejnění:  

Zastupitelstvo města Sezemice po provedené volbě v souladu s § 64 odst. 1 a 2 zák. č. 
6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů: 

Volí do funkce přísedícího Okresního soudu v Pardubicích osobu uvedenou v příloze tohoto 
usnesení. 
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Usnesení č. Z/30/4/2016 

Zastupitelstvo města Sezemice projednalo předloženou zprávu a 

I. Schvaluje návrhy č. 1, 2, 3, 4, 6 a 7 prověřit projektantem v rámci zpracování návrhu  
II. změny územního plánu Sezemice. 

II. Neschvaluje návrhy č. 5 a 8 zařadit do návrhu II. změny územního plánu Sezemice. 

III. Ukládá vedoucí odboru SÚÚP, aby zajistila zapracování plánovaných cyklostezek do 
územního plánu tak, aby byl soulad mezi Územním plánem města Sezemice a Koncepcí 
cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji. 

Termín: 31.12.2016 

Usnesení č. Z/31/4/2016 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I. Bere na vědomí: 

1. Předloženou důvodovou zprávu ve věci 28. výzvy k předkládání žádostí o podporu 
z IROP Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II., prioritní osa 
PO 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí. 

2. Specifická pravidla pro žadatele a příjemce podpory z IROP, specifický cíl 3.2 
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití 
a kvality systémů IKT, průběžná výzva č. 28 Specifické informační a komunikační 
systémy a infrastruktura II 

II. Souhlasí s podáním žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního 
programu v rámci 28. výzvy Specifické informační a komunikační systémy a 
infrastruktura II., prioritní osa PO 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 
na realizaci projektu - vytvoření nového a modernizaci stávajícího IS na městském 
úřadu. Předpokládané celkové náklady na projekt jsou ve výši 3.000.000 Kč, 
předpokládaná spoluúčast města je ve výši 400.000 Kč. 

III. Rozhodlo o vyčlenění částky na vlastní podíl spolufinancování projektu dle bodu II. cca 
400.000 Kč z rozpočtu města v letech 2017 a 2018. 

IV. Rozhodlo o vyčlenění částky na zpracování studie proveditelnosti a na zpracování a 
podání žádosti o podporu z IROP v rámci 28. výzvy 28. výzvy Specifické informační a 
komunikační systémy a infrastruktura II., prioritní osa PO 3 Dobrá správa území a 
zefektivnění veřejných institucí ve výši 52.000 Kč z rozpočtu města na rok 2016. 

V. Ukládá vedoucí FO v případě potřeby předložit rozpočtovou změnu rozpočtu roku 2016 
v souladu s bodem IV. tohoto usnesení. 

 

 

Ověřovatel:  Luboš Krejčík datum/podpis: 

Ověřovatel: Petr Vlasák datum/podpis: 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ing. Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


