Město Sezemice
Zastupitelstvo města Sezemice

Výpis usnesení zastupitelstva města
ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice
Den konání jednání: 06.12.2016
Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790, Sezemice.
Usnesení č. Z/43/6/2016
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/8/1/2015,
Z/30/4/2016, Z/339/5/2016, Z/42/5/2016.

Z/27/2/2015, Z/26/4/2016, Z/31/4/2016,
Z/37/5/2016, Z/38/5/2016, Z/41/5/2016.

II. Schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. Z/44/6/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného zasedání
zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/45/6/2016
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů:
I. Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – 14 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných
ukazatelů č. 3/2016
II. Pověřuje vedoucí finančního odboru k provedení rozpočtových změn k 31.12.2016 tak,
že vyšší příjmy budou rozpočtovou změnou upraveny ve výdajích na rezervu.
III. Pověřuje radu města k provedení rozpočtové změny k 31.12.2016 v případě, že město
obdrží dotaci
Usnesení č. Z/46/6/2016
Zastupitelstvo města Sezemice dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30.09.2016.
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Usnesení č. Z/47/6/2016
Zastupitelstvo města Sezemice podle § 12 z. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
I. Schvaluje:
1. Rozpočet města Sezemice na rok 2017 o celkových příjmech ve výši 63.503.000 Kč,
celkových výdajích 76.167.300 Kč a celkovém financování ve výši 12.664.000 Kč.
2. Závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2017 a to tak, že stanoví dle
platné rozpočtové skladby členění příjmové části rozpočtu do tříd 1,2,3,4 a závazné
ukazatele pro výdajovou část rozpočtu stanoví v členění do jednotlivých paragrafů na
běžné a kapitálové výdaje dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
3. Příspěvek příspěvkovým organizacím takto:
a)
Základní škole Sezemice, okres Pardubice:
1. Příspěvek na provoz ve výši 5.200.000 Kč.
2. Příspěvek na investice ve výši 500.000 Kč.
b)
Mateřské škole Pohádka, Sezemice:
1. Příspěvek na provoz ve výši 2.600.000 Kč.
2. Příspěvek na investice ve výši 180.000 Kč.
4. Příděl do Sociálního fondu ve výši 350.000 Kč.
5. Poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám pověřeným k účasti na
slavnostních aktech formou odměny a stanoví výši příspěvku na úpravu zevnějšku
v částce 150 Kč na osobu a den, ve kterém budou prováděny slavnostní akty,
příspěvek bude poskytnut pověřeným osobám s účinností od 01.01.2017.
II. Pověřuje Radu města Sezemice v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
1. Schválením podrobného rozpisu rozpočtu města na rok 2017.
2. Schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2016 a stanovením „Pravidel čerpání
sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva města v roce
2017“.
3. Rozdělením příspěvků a dotací zájmovým organizacím a ostatním žadatelům do výše
50 tis. Kč pro jednu organizaci.
4. Přijetím veškerých dotací na akce schválené zastupitelstvem města, přijetím
veškerých transferů, darů a příspěvků do rozpočtu města na rok 2017.
III. Pověřuje zaměstnance Městského úřadu Sezemice v souladu s § 109 odst. 3 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, plněním úkolů
spojených s realizací rozpočtu na rok 2017.
Usnesení č. Z/48/6/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměr města prodat nemovitý majetek, část pozemku p. č. 86/21 v k. ú.
Počaply nad Loučnou o výměře cca 260 m2, za minimální kupní cenu ve výši 300 Kč za 1
m2, 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 - část pozemku p. č. 86/21 v k. ú. Počaply nad
Loučnou o výměře cca 260 m2, za kupní cenu ve výši 300 Kč za 1 m2 do vlastnictví
manželů M. H. a O. H., oba bytem……Pardubice, s tím, že přesná výměra předmětné
části pozemku bude zaměřena a oddělena geometrickým plánem a znovu předložena na
nejbližší zasedání zastupitelstva města. V ostatních ujednání smlouvy bude uvedeno, že
pozemek je ekologicky zatížen – rekultivovaná skládka komunálních odpadů. Veškeré
náklady spojené s převodem části pozemku včetně úhrady za vyhotovení geometrického
plánu uhradí kupující.
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III. Ukládá:
1. Zabezpečit vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku p. č. 86/21
v k. ú. Počaply nad Loučnou
2. Předložit zprávu týkající se upřesnění výměry části pozemku p. č. 86/21 v k. ú.
Počaply nad Loučnou, která bude předmětem převodu, zastupitelstvu města.
T: 31.03.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/49/6/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
Rozhodlo stáhnout prodej části pozemku p. č. 447/12 v k. ú. Počaply nad Loučnou
z programu jednání.
Usnesení č. Z/50/6/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
Rozhodlo stáhnout prodej části pozemku p. č. 447/12 a části pozemku p. č. 447/15 vše
v k. ú. Počaply nad Loučnou z programu jednání.
Usnesení č. Z/51/6/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměr města prodat nemovitý majetek:
1. bytovou jednotku č. 728/11 situovanou v budově č. p. 728, č. p. 729, č. p. 730, č. p.
731 postavenou na pozemcích st. p. č. 952/1, st. p. č. 952/2, st. p. č. 952/3 a st. p. č.
952/4 v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, zapsanou na
příslušném LV u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice dle Prohlášení vlastníka. K vlastnictví jednotky 728/11 dále patří
spoluvlastnický podíl o velikosti: 260/10000 na společných částech budovy a
spoluvlastnický podíl o velikosti 260/10000 na pozemcích st. p. č. 952/1, 952/2, 952/3
a 952/4.
2. bytovou jednotku č. 729/27 situovanou v budově č. p. 728, č. p. 729, č. p. 730, č. p.
731 postavenou na pozemcích st. p. č. 952/1, st. p. č. 952/2, st. p. č. 952/3 a st. p. č.
952/4 v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, zapsanou na
příslušném LV u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice dle Prohlášení vlastníka. K vlastnictví jednotky 729/27 dále patří
spoluvlastnický podíl o velikosti: 391/10000 na společných částech budovy a
spoluvlastnický podíl o velikosti 391/10000 na pozemcích st. p. č. 952/1, 952/2, 952/3
a 952/4.
3. bytovou jednotku č. 730/41 situovanou v budově č. p. 728, č. p. 729, č. p. 730, č. p.
731 postavenou na pozemcích st. p. č. 952/1, st. p. č. 952/2, st. p. č. 952/3 a st. p. č.
952/4 v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, zapsanou na
příslušném LV u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice dle Prohlášení vlastníka. K vlastnictví jednotky 730/41 dále patří
spoluvlastnický podíl o velikosti: 381/10000 na společných částech budovy a
spoluvlastnický podíl o velikosti 381/10000 na pozemcích st. p. č. 952/1, 952/2, 952/3
a 952/4.
4. bytovou jednotku č. 731/54 situovanou v budově č. p. 728, č. p. 729, č. p. 730, č. p.
731 postavenou na pozemcích st. p. č. 952/1, st. p. č. 952/2, st. p. č. 952/3 a st. p. č.
952/4 v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, zapsanou na
příslušném LV u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice dle Prohlášení vlastníka. K vlastnictví jednotky 731/54 dále patří
spoluvlastnický podíl o velikosti: 308/10000 na společných částech budovy a
spoluvlastnický podíl o velikosti 308/10000 na pozemcích st. p. č. 952/1, 952/2, 952/3
a 952/4.
Výpis usnesení ZM ze dne 13.09.2016
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5. bytovou jednotku č. 732/14 situovanou v budově č. p. 732, č. p. 733 postavená na
pozemcích st. p. č. 951/2, a st. p. č. 951/1v katastrálním území Sezemice nad
Loučnou, obec Sezemice, zapsanou na příslušném LV u Katastrálního úřadu pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice dle Prohlášení vlastníka. K
vlastnictví jednotky 732/14 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti: 362/10000 na
společných částech budovy a spoluvlastnický podíl o velikosti 362/10000 na
pozemcích st. p. č. 951/2 a st. p. č. 951/1.
6. bytovou jednotku č. 732/16 situovanou v budově č. p. 732, č. p. 733 postavená na
pozemcích st. p. č. 951/2, a st. p. č. 951/1v katastrálním území Sezemice nad
Loučnou, obec Sezemice, zapsanou na příslušném LV u Katastrálního úřadu pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice dle Prohlášení vlastníka. K
vlastnictví jednotky 732/16 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti: 452/10000 na
společných částech budovy a spoluvlastnický podíl o velikosti 452/10000 na
pozemcích st. p. č. 951/2 a st. p. č. 951/1.
7. bytovou jednotku č. 734/12 situovanou v budově č. p. 734, č. p. 735, č. p. 736, č. p.
737 na st. p. č. 950/1, st. p. č. 950/2, st. p. č. 950/3 a st. p. č.950/4 v katastrálním
území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, zapsanou na příslušném LV u
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice dle
Prohlášení vlastníka. K vlastnictví jednotky 734/12 dále patří spoluvlastnický podíl o
velikosti: 246/10000 na společných částech budovy a spoluvlastnický podíl o velikosti
246/10000 na pozemcích st. p. č. 950/1, 950/2, 950/3 a 950/4.
8. bytovou jednotku č. 735/27 situovanou v budově č. p. 734, č. p. 735, č. p. 736, č. p.
737 na st. p. č. 950/1, st. p. č. 950/2, st. p. č. 950/3 a st. p. č.950/4 v katastrálním
území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, zapsanou na příslušném LV u
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice dle
Prohlášení vlastníka. K vlastnictví jednotky 735/27 dále patří spoluvlastnický podíl o
velikosti: 386/10000 na společných částech budovy a spoluvlastnický podíl o velikosti
386/10000 na pozemcích st. p. č. 950/1, 950/2, 950/3 a 950/4.
9. bytovou jednotku č. 736/41 situovanou v budově č. p. 734, č. p. 735, č. p. 736, č. p.
737 na st. p. č. 950/1, st. p. č. 950/2, st. p. č. 950/3 a st. p. č.950/4 v katastrálním
území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, zapsanou na příslušném LV u
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice dle
Prohlášení vlastníka. K vlastnictví jednotky 736/41 dále patří spoluvlastnický podíl o
velikosti: 388/10000 na společných částech budovy a spoluvlastnický podíl o velikosti
388/10000 na pozemcích st. p. č. 950/1, 950/2, 950/3 a 950/4.
10. bytovou jednotku č. 740/44 situovanou v budově č. p. 738, č. p. 739, č. p. 740, č. p.
741 na st. p. č. 953, st. p. č. 954, st. p. č. 955 a na st. p. č. 957 v katastrálním území
Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, zapsanou na příslušném LV u Katastrálního
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice dle Prohlášení vlastníka.
K vlastnictví jednotky 740/44 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti: 310/10000 na
společných částech budovy a spoluvlastnický podíl o velikosti 310/10000 na
pozemcích st. p. č. 953, 954, 955 a 957.
byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů.
II. Schvaluje uzavření kupních smluv o převodu vlastnictví níže uvedených jednotek,
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku dle
Prohlášení vlastníka, pokud prodávající (město) obdrží od kupujícího (nájemce)
podepsané prohlášení o přijetí nabídky, které musí obsahovat souhlas kupujícího
s podmínkami uvedenými v nabídce:
1. bytová jednotka č. 728/11 situovaná v budově č. p. 728, č. p. 729, č. p. 730, č. p.
731 postavená na pozemcích st. p. č. 952/1, st. p. č. 952/2, st. p. č. 952/3 a st. p. č.
952/4 v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, zapsaná na
příslušném LV u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice dle Prohlášení vlastníka. K vlastnictví jednotky 728/11 dále patří
spoluvlastnický podíl o velikosti: 260/10000 na společných částech budovy a
spoluvlastnický podíl o velikosti 260/10000 na pozemcích st. p. č. 952/1, 952/2, 952/3
Výpis usnesení ZM ze dne 13.09.2016

Strana 4 (celkem 8)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

a 952/4, kupující J. F., bytem……. Pardubice za kupní cenu 890.860 Kč, splatnou
před vkladem vlastnického práva
bytová jednotka č. 729/27 situovaná v budově č. p. 728, č. p. 729, č. p. 730, č. p.
731 postavená na pozemcích st. p. č. 952/1, st. p. č. 952/2, st. p. č. 952/3 a st. p. č.
952/4 v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, zapsaná na
příslušném LV u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice dle Prohlášení vlastníka. K vlastnictví jednotky 729/27 dále patří
spoluvlastnický podíl o velikosti: 391/10000 na společných částech budovy a
spoluvlastnický podíl o velikosti 391/10000 na pozemcích st. p. č. 952/1, 952/2, 952/3
a 952/4, kupující manželé D. M. a L. M. (SJM), oba bytem…., Sezemice za kupní
cenu 1.337.000 Kč, splatnou před vkladem vlastnického práva
bytová jednotka č. 730/41 situovaná v budově č. p. 728, č. p. 729, č. p. 730, č. p.
731 postavená na pozemcích st. p. č. 952/1, st. p. č. 952/2, st. p. č. 952/3 a st. p. č.
952/4 v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, zapsaná na
příslušném LV u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice dle Prohlášení vlastníka. K vlastnictví jednotky 730/41 dále patří
spoluvlastnický podíl o velikosti: 381/10000 na společných částech budovy a
spoluvlastnický podíl o velikosti 381/10000 na pozemcích st. p. č. 952/1, 952/2, 952/3
a 952/4, kupující E. Š., bytem…., Sezemice za kupní cenu 1.314.000 Kč, splatnou
před vkladem vlastnického práva
bytová jednotka č. 731/54 situovaná v budově č. p. 728, č. p. 729, č. p. 730, č. p.
731 postavená na pozemcích st. p. č. 952/1, st. p. č. 952/2, st. p. č. 952/3 a st. p. č.
952/4 v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, zapsaná na
příslušném LV u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice dle Prohlášení vlastníka. K vlastnictví jednotky 731/54 dále patří
spoluvlastnický podíl o velikosti: 308/10000 na společných částech budovy a
spoluvlastnický podíl o velikosti 308/10000 na pozemcích st. p. č. 952/1, 952/2, 952/3
a 952/4, kupující manželé R. R. a V. R. (SJM), oba bytem ….., Sezemice, za kupní
cenu 1.134.000 Kč, splatnou před vkladem vlastnického práva
bytová jednotka č. 732/14 situovaná v budově č. p. 732, č. p. 733 postavená na
pozemcích st. p. č. 951/2, a st. p. č. 951/1v katastrálním území Sezemice nad
Loučnou, obec Sezemice, zapsaná na příslušném LV u Katastrálního úřadu pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice dle Prohlášení vlastníka. K
vlastnictví jednotky 732/14 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti: 362/10000 na
společných částech budovy a spoluvlastnický podíl o velikosti 362/10000 na
pozemcích st. p. č. 951/2 a st. p. č. 951/1, kupující M. P., bytem…, Sezemice za
kupní cenu 719.000 Kč, splatnou před vkladem vlastnického práva
bytová jednotka č. 732/16 situovaná v budově č. p. 732, č. p. 733 postavená na
pozemcích st. p. č. 951/2, a st. p. č. 951/1v katastrálním území Sezemice nad
Loučnou, obec Sezemice, zapsaná na příslušném LV u Katastrálního úřadu pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice dle Prohlášení vlastníka. K
vlastnictví jednotky 732/16 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti: 452/10000 na
společných částech budovy a spoluvlastnický podíl o velikosti 452/10000 na
pozemcích st. p. č. 951/2 a st. p. č. 951/1, kupující manželé J. V. a R. V. (SJM), oba
bytem …..,Sezemice, za kupní cenu 913.000 Kč, splatnou před vkladem vlastnického
práva
bytová jednotka č. 734/12 situovaná v budově č. p. 734, č. p. 735, č. p. 736, č. p.
737 postavená na pozemcích st. p. č. 950/1, st. p. č. 950/2, st. p. č. 950/3 a st. p.
č.950/4 v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, zapsaná na
příslušném LV u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice dle Prohlášení vlastníka. K vlastnictví jednotky 734/12 dále patří
spoluvlastnický podíl o velikosti: 246/10000 na společných částech budovy a
spoluvlastnický podíl o velikosti 246/10000 na pozemcích st. p. č. 950/1, 950/2, 950/3
a 950/4, kupující A. V., bytem…., Sezemice za kupní cenu 831.880 Kč, splatnou před
vkladem vlastnického práva
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8. bytová jednotka č. 735/27 situovanou v budově č. p. 734, č. p. 735, č. p. 736, č. p.
737 postavená na pozemcích st. p. č. 950/1, st. p. č. 950/2, st. p. č. 950/3 a st. p.
č.950/4 v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, zapsaná na
příslušném LV u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice dle Prohlášení vlastníka. K vlastnictví jednotky 735/27 dále patří
spoluvlastnický podíl o velikosti: 386/10000 na společných částech budovy a
spoluvlastnický podíl o velikosti 386/10000 na pozemcích st. p. č. 950/1, 950/2, 950/3
a 950/4, kupující manželé J. H. a S. H. (SJM), oba bytem …., Sezemice, za kupní
cenu 1.266.000 Kč, splatnou před vkladem vlastnického práva
9. bytová jednotka č. 736/41 situovanou v budově č. p. 734, č. p. 735, č. p. 736, č. p.
737 postavená na pozemcích st. p. č. 950/1, st. p. č. 950/2, st. p. č. 950/3 a st. p.
č.950/4 v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, zapsaná na
příslušném LV u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice dle Prohlášení vlastníka. K vlastnictví jednotky 736/41 dále patří
spoluvlastnický podíl o velikosti: 388/10000 na společných částech budovy a
spoluvlastnický podíl o velikosti 388/10000 na pozemcích st. p. č. 950/1, 950/2, 950/3
a 950/4, kupující manželé R. J. a J. J. (SJM), oba bytem…, Sezemice, za kupní cenu
1.271.000 Kč, splatnou před vkladem vlastnického práva
10. bytová jednotka č. 740/44 situovaná v budově č. p. 738, č. p. 739, č. p. 740, č. p.
741 postavená na pozemcích st. p. č. 953, st. p. č. 954, st. p. č. 955 a na st. p. č. 957
v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice, zapsaná na
příslušném LV u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice dle Prohlášení vlastníka. K vlastnictví jednotky 740/44 dále patří
spoluvlastnický podíl o velikosti: 310/10000 na společných částech budovy a
spoluvlastnický podíl o velikosti 310/10000 na pozemcích st. p. č. 953, 954, 955 a
957, kupující M. B., bytem …., Sezemice za kupní cenu 1.020.000 Kč, splatnou před
vkladem vlastnického práva
Město Sezemice uhradí náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a správní poplatek za
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
III. Souhlasí se vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí ve prospěch příslušných
bankovních domů, pokud nájemce bude hradit kupní cenu bytové jednotky
prostřednictvím úvěru.
IV. Ukládá:
1. Prokazatelně doručit nabídku nájemcům bytových jednotek dle bodu II. tohoto
usnesení.
2. Starostovi po podpisu kupních smluv a úhradě kupních cen podat za město jako
prodávajícího návrh na vklad vlastnického práva k uvedeným jednotkám dle bodu II.,
tohoto usnesení.
T: 31.12.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/52/6/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Bere na vědomí zprávu o stavu ve věci převodů 140 b. j. Sezemice ke dni 01.12.2016.
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II. Bere na vědomí dopis ze dne 12.09.2016 zaslaný L. K., bytem ……, Sezemice, která
má uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě o převodu bytové jednotky č. 736/36. Bere na
vědomí, že L. K. trvá na uzavřené smlouvě o převodu uvedené bytové jednotky a
neuzavřela dohodu o narovnání smlouvy o budoucí smlouvě o převodu jednotky č.
736/36
III. Bere na vědomí dopis ze dne 12.09.2016 zaslaný Z. Š. K., která má uzavřenou smlouvu
o budoucí smlouvě o převodu bytové jednotky č. 735/21. Bere na vědomí, že Z. Š. K. trvá
na uzavřené smlouvě o převodu uvedené bytové jednotky a neuzavřela dohodu o
narovnání smlouvy o budoucí smlouvě o převodu jednotky č. 735/21.
IV. Bere na vědomí dopis ze dne 12.09.2016 zaslaný D. K., který má uzavřenou smlouvu o
budoucí smlouvě o převodu bytové jednotky č. 735/22. Bere na vědomí, že D. K. trvá na
uzavřené smlouvě o převodu uvedené bytové jednotky a neuzavřel dohodu o narovnání
smlouvy o budoucí smlouvě o převodu jednotky č. 735/22.
V. Vydává toto stanovisko:
Zastupitelstvo konstatuje, že důvodem uzavření dohod o narovnání je narovnání
obdobných smluvních vztahů uzavřených v minulosti s cílem dosažení určitosti právního
jednání obou smluvních stran, sjednocení obsahu smluv v různých časových obdobích a
nový občanský zákoník, zák. č. 89/2012 Sb., účinný od 01.01.2014. Konstatuje, že
plátcem daně z převodu nemovitostí v době převodu bytové jednotky bude ten, koho
stanoví obecně závazný platný právní předpis. Město nebude platit daň z převodu
nemovitostí, pokud mu tak neuloží obecně závazný právní předpis v době převodu
nemovitosti. Podle stávajících právních předpisů je plátcem daně z převodu nemovitostí
kupující. Zastupitelstvo města rozhodlo neposkytnout slevu z kupních cen za bytové
jednotky.
Usnesení č. Z/53/6/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Bere na vědomí zprávu o stavu odpadového hospodářství na území obce a výpočet
místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2017.
II. Rozhodlo pro období roku 2017 výši místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
neměnit (místní poplatek je stanoven ve výši 500 Kč na jednoho poplatníka).
Usnesení č. Z/54/6/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
Schvaluje návrhy č. 1, 2, 3 zařadit do návrhu II. změny územního plánu Sezemice.
Usnesení č. Z/55/6/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva, za výkon funkce člena finančního výboru a kontrolního výboru za
rok 2016 pro:
1. Finanční výbor částku 22.000 Kč.
2. Kontrolní výbor částku 9.000 Kč.
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II. Schvaluje peněžité plnění pro členy komisí za činnost v roce 2016 pro:
1. Komisi sportu částku 38.600 Kč.
2. Komisi pro občanské záležitosti částku 42.000 Kč.
3. Komisi kultury částku 22.000 Kč.
4. Komisi sociální částku 27.800 Kč.
5. Komisi pro projednávání přestupků města Sezemice částku 7.200 Kč.
III. Schvaluje:
1. Rozdělení odměn fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon
funkce člena finančního výboru a kontrolního výboru dle přílohy k tomuto usnesení.
2. Rozdělení odměn fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon
funkce člena komisí dle přílohy k tomuto usnesení.
IV. Souhlasí s poskytnutím odměn fyzickým osobám, které nejsou členy komisí a podíleli se
na akcích organizovaných komisemi, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. Z/56/6/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
Schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní
obslužnosti na části území Pardubického kraje dle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění, která bude uzavřena mezi městem Sezemice a
Pardubickým krajem. Příspěvek města Sezemice k zajištění dopravní obslužnosti dle
smlouvy je ve výši 86.374 Kč.
Usnesení č. Z/57/6/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
Schvaluje předložený plán zasedání zastupitelstva města na rok 2017 bez výhrad.
Usnesení č. Z/58/6/2016
Zastupitelstvo města Sezemice:
Schvaluje plán činnosti kontrolního výboru a finančního výboru na rok 2017.

Ověřovatel:

Ladislav Kubizňák

datum/podpis:

Ověřovatel:

Jiří Kolář

datum/podpis:

Martin Staněk
starosta města
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místostarosta města
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