Město Sezemice
Zastupitelstvo města Sezemice

Výpis usnesení zastupitelstva města
ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice
Den konání jednání: 06.06.2017
Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790, Sezemice.
Číslo jednací:

č. j. SEZ-3224/2017/TAJ/Rá

Usnesení č. Z/18/2/2017
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto:
I. Schvaluje a dále doporučuje:
Ponechat v evidenci:
Vyřadit z evidence:
Z/50/5/2010, Z/32/4/2012, Z/12/2/2014,
Z/8/1/2015, Z/30/4/2016, Z/39/5/2016,
Z/42/5/2016, Z/51/6/2016, Z/12/1/2017,
Z/16/1/2017.

Z/36/5/2016, Z/6/1/2017, Z/7/1/2017,
Z/8/1/2017, Z/9/1/2017, Z/10/1/2017,
Z/11/1/2017, Z/17/1/2017,

II. Schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. Z/19/2/2017
Zastupitelstvo města Sezemice:
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného zasedání
zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/20/2/2017
Zastupitelstvo města Sezemice podle vyhlášky č. 220/2013 Sb. a v souladu s vnitřními
předpisy:
Schvaluje účetní závěrku města Sezemice, IČ 00274241, za rok 2016. O úkonu schválení
sepsalo zastupitelstvo města „Protokol o schvalování účetní závěrky“, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. Z/21/2/2017
Zastupitelstvo města Sezemice podle §17 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
I. Schvaluje:
1. Důvodovou zprávu ve věci závěrečného účtu města Sezemice za rok 2016.
2. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2016, provedeného podle § 2 a 3
zákona č. 420/2004 Sb., bez výhrad.
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II.
III.
IV.
V.

3. Výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice, za rok 2016,
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.
4. Výsledek kontroly hospodaření Základní školy v Sezemicích, okr. Pardubice, za rok
2016, 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.
Souhlasí s celoročním hospodařením města Sezemice a schvaluje závěrečný účet
města Sezemice za rok 2016 bez výhrad.
Schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2016 a souhlasí s převodem zůstatku
sociálního fondu na rok 2017.
Bere na vědomí výroční zprávu hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice, za
kalendářní rok 2016 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši Kč 26.839,60 Kč
Bere na vědomí výroční zprávu hospodaření Základní školy Sezemice, okres
Pardubice, za kalendářní rok 2016 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši
789.844,94 Kč.

Usnesení č. Z/22/2/2017
Zastupitelstvo města Sezemice dle § 39 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
Bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Loučná za rok 2016 bez výhrad.
Usnesení č. Z/23/2/2017
Zastupitelstvo města Sezemice dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 31.03.2017.
Usnesení č. Z/24/2/2017
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Schvaluje:
1. Investiční záměr zrealizovat projekt „Modernizace svítidel veřejného osvětlení ve
městě Sezemice“.
2. Přijetí investiční dotace z programu EFEKT 2017 – aktivita 1A – opatření ke snížení
energetické náročnosti veřejného osvětlení na projekt „Modernizace svítidel veřejného
osvětlení ve městě Sezemice“ ve výši 725.433 Kč.
II. Bere na vědomí podmínky čerpání investiční dotace v programu EFEKT 2017 na projekt
„Modernizace svítidel veřejného osvětlení ve městě Sezemice“.
III. Rozhodlo o vyčlenění částky na vlastní podíl spolufinancování projektu „Modernizace
svítidel veřejného osvětlení ve městě Sezemice“ ve výši 1.000.000 Kč z rozpočtu města
(bude samostatně schváleno - rozpočtová změna č. 9 Rozpočtového opatření dle
závazných ukazatelů č. 2/2017).
IV. Ukládá postupovat dle podmínek čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2017 na
projekt „Modernizace svítidel veřejného osvětlení ve městě Sezemice“.
Z: vedoucí OSMŽP
T: 30.06.2017
Usnesení č. Z/25/2/2017
Zastupitelstvo města Sezemice podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 10, uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných
ukazatelů č. 2/2017.
Výpis usnesení ZM ze dne 06.06.2017
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Usnesení č. Z/26/2/2017
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměr města prodat nemovitý majetek, pozemek p. č. 1751/5 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 p. č. 1751/5 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou do vlastnictví manželů Františka Vaice a Jaroslavy Vaicové, bytem Kunětická
646, Sezemice, za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. celkem 2.200 Kč, veškeré náklady, spojené
s převodem, uhradí kupující.
III. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti, spojené s převodem pozemku dle bodu
II. tohoto usnesení a s uzavřením kupní smlouvy.
T: 15.07.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/27/2/2017
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměr města prodat nemovitý majetek, pozemek p. č. 1751/9 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 p. č. 1751/9 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou do spoluvlastnictví MP a MP, každému jednu polovinu, za celkovou kupní cenu
100 Kč/m2, tj. celkem 3.700 Kč, veškeré náklady, spojené s převodem, uhradí kupující.
III. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti, spojené s převodem pozemku dle bodu
II. tohoto usnesení a s uzavřením kupní smlouvy.
T: 15.07.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/28/2/2017
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměr města prodat nemovitý majetek, pozemek p. č. 1751/10 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 p. č. 1751/10 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou do spoluvlastnictví IP a JK, každému jednu polovinu, za celkovou kupní cenu
100 Kč/m2, tj. celkem 2.900 Kč, veškeré náklady, spojené s převodem, uhradí kupující.
III. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti, spojené s převodem pozemku dle bodu
II. tohoto usnesení a s uzavřením kupní smlouvy.
T: 15.07.2017
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/29/2/2017
Zastupitelstvo města Sezemice
Bere na vědomí zprávu o stavu převodů 140 b. j. Sezemice.

Výpis usnesení ZM ze dne 06.06.2017

Strana 3 (celkem 4)

č. j. SEZ-3224/2017/TAJ/Rá

Usnesení č. Z/30/2/2017
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Schvaluje:
1. Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž
činnost vykonává Mateřská škola Pohádka, Sezemice. Tato dohoda bude uzavřena
na základě § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „školský zákon“), mezi městem Sezemice, obcí Choteč a obcí Časy. Dohoda
je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
2. Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž
činnost vykonává Mateřská škola Pohádka, Sezemice. Tato dohoda bude uzavřena
na základě § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „školský zákon“), mezi městem Sezemice a obcí Kunětice. Dohoda je
nedílnou přílohou tohoto usnesení.
II. Vydává na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) a § 179 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví část
společného školského obvodu mateřské školy.
III. Ukládá místostarostovi města zabezpečit veškeré úkony, související s uzavřením
dohody dle bodu I. a s vydáním obecně závazné vyhlášky dle bodu II.

Ověřovatelka:

Jana Holá

datum/podpis:

Ověřovatel:

Petr Vlasák

datum/podpis:

Martin Staněk
starosta města

Výpis usnesení ZM ze dne 06.06.2017

Ing. Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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