Město Sezemice
Zastupitelstvo města Sezemice

Výpis usnesení zastupitelstva města
ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice
Den konání jednání:

06.06.2018

Místo jednání:

sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice.

Číslo jednací:

SEZ-3711/2018/TAJ/Rá

Usnesení č. Z/16/2/2018
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/12/1/2017, Z/16/1/2017.

Z/5/1/2018, Z/6/1/2018, Z/8/1/2018, Z/9/1/2018,
Z/10/1/2018, Z/11/1/2018.

II. Schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. Z/17/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného zasedání
zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/18/2/2018
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 2017.
2. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2017 provedeného podle § 2 a 3
zákona č. 420/2004 Sb. bez výhrad.
3. Výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice za rok 2017
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
2017 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 2017 bez výhrad.
III. Schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2017 a souhlasí s převodem zůstatku
sociálního fondu na rok 2018.
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IV. Bere na vědomí výroční zprávu hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice, za
kalendářní rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši Kč 831.646,25 Kč.
V. Bere na vědomí výroční zprávu hospodaření Základní školy Sezemice, okres
Pardubice, za kalendářní rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši
644.516,60 Kč.
Usnesení č. Z/19/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice podle vyhlášky č. 220/2013 Sb. a v souladu s vnitřními
předpisy:
Schvaluje účetní závěrku města Sezemice, IČ 00274241, za rok 2017. O úkonu schválení
sepsalo zastupitelstvo města „Protokol o schvalování účetní závěrky“, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. Z/20/2/2018
Zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 31.03.2018.
Usnesení č. Z/21/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 15 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných
ukazatelů č. 2/2018.
Usnesení č. Z/22/2/2018
Zastupitelstvo města dle § 39 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Loučná za rok 2017 bez výhrad.
Usnesení č. Z/23/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
Neschvaluje převod vlastnického práva k nemovitým věcem – části pozemku p. č. 605/31
v k. ú. Velké Koloděje, nově označené jako pozemek p. č. 605/33, o výměře 147 m2 z
vlastnictví manželů Jaroslavy Michalcové a Ing. Vladimíra Michalce, oba bytem Velké
Koloděje 60, Sezemice, za navrhovanou kupní cenu 300 Kč za 1 m2 do vlastnictví města.
Usnesení č. Z/24/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměr města prodat pozemek p. č. 1877/5, se zřízením služebnosti práva
na vodu ze studny, nacházející se na předmětném pozemku, kde oprávněným bude
město Sezemice, z vlastnictví města, nacházející se v katastrálním území Sezemice nad
Loučnou, byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
II. Schvaluje prodej vlastnického práva k nemovitým věcem pozemku p. č. 1877/5 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou o výměře 113 m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů Niny
Kvapilové a Martina Kvapila, oba bytem Masarykova 254, Sezemice, za kupní cenu 500
Kč za m2 za podmínky zřízení služebnosti (věcného břemene), spočívající v právu na
vodu ze studny. Ta je umístěna na pozemku, který je předmětem koupě, tj. pozemek
označený jako pozemková parcela č. 1877/5 v k. ú. Sezemice nad Loučnou. Veškeré
náklady spojené s převodem pozemku bude hradit kupující.
III. Pověřuje radu města schválením služebnosti (věcného břemene) včetně podmínek této
služebnosti.
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IV. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemku dle bodu
II. tohoto usnesení a s uzavřením kupní smlouvy po schválení služebnosti (věcného
břemene).
T: 31.07.2018
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/25/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměr města prodat nemovitý majetek, části pozemku p. č. 910/81
nově označené jako p. č. 910/138 o výměře 48 m2, nově označené jako p. č. 910/139 o
výměře 30 m2, nově označené jako p. č. 910/140 o výměře 78 m2, nově označené jako p.
č. 910/141 o výměře 150 m2, nově označené jako p. č. 910/142 o výměře 237 m2 dle
návrhu geometrického plánu č. 1442-045/2018, z vlastnictví města, nacházející se
v katastrálním území Sezemice nad Loučnou byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
II. Schvaluje prodej vlastnického práva k nemovitým věcem částem pozemku p. č. 910/81 v
k. ú. Sezemice nad Loučnou nově označených jako p. č. 910/138 o výměře 48 m2, p. č.
910/139 o výměře 30 m2, p. č. 910/140 o výměře 78 m2, p. č. 910/141 o výměře 150 m2,
p. č. 910/142 o výměře 237 m2 dle geometrického plánu č. 1442-045/2018 z vlastnictví
města do vlastnictví společnosti Domy Sezemice s. r. o., IČ 06585931, náměstí T. G.
Masaryka 24, Holice, za kupní cenu 300 Kč za m2. Schválená kupní cena za m2 je nižší
oproti ceně obvyklé z důvodu, že kupující odkoupí pro město nepotřebný a nevyužitelný
pozemek, a to část pozemku nově označenou jako p. č. 910/142 o výměře 237 m2.
Veškeré náklady spojené s převodem pozemků bude hradit kupující.
III. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem částí pozemků dle
bodu II. tohoto usnesení a s uzavřením kupní smlouvy.
T: 31.07.2018
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/26/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
Neschvaluje převod vlastnického práva k nemovitým věcem části pozemku p. č. 273/8 v k.
ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 25 m2 z vlastnictví města.
Usnesení č. Z/27/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
Neschvaluje převod vlastnického práva k nemovitým věcem pozemku p. č. 430/1 v k. ú.
Veská o výměře 739 m2 z vlastnictví města.
Usnesení č. Z/28/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměr města prodat nemovitý majetek, část pozemku p. č. 458/11
o výměře 65 m2, nově označenou jako p. č. 458/85, dle geometrického plánu č. 34198/2017 v k. ú. Veská, byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
II. Schvaluje převod vlastnického práva k nemovitým věcem části pozemku p. č. 458/11
v k. ú. Veská, nově označené jako p. č. 458/82 o výměře 65 m2 (sousedící s pozemkem
p. č. 458/51 v k. ú. Veská), z vlastnictví města za kupní cenu ve výši 300 Kč za m2, tj.
19.500 Kč, do spoluvlastnictví Lukáše Tomka a Jolany Graciasové, oba bytem Veská 97,
Sezemice. Veškeré náklady spojené s převodem části pozemku včetně úhrady za
vyhotovení geometrického plánu uhradí kupující.

Výpis usnesení ZM ze dne 06.06.2018

Strana 3 (celkem 7)

SEZ-3711/2018/TAJ/Rá

III. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem části pozemku dle
bodu II. tohoto usnesení a s uzavřením kupní smlouvy.
T: 15.07.2018
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/29/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměr města převést na základě souhlasného prohlášení o nabytí
příslušnosti hospodařit a o vlastnictví České republiky k nemovitostem pozemky p. č.
1831/16, p. č. 1882/2, p. č. 1801/8, p. č. 1801/7, p. č. 1831/21, p. č. 1889/22, p. č.
1801/6, p. č. 1675/2 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou a p. č. 429/3 v k. ú. Počaply 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 uzavření souhlasného prohlášení, v příloze tohoto usnesení, týkající se
pozemků p. č. 1831/16, p. č. 1882/2, p. č. 1801/8, p. č. 1801/7, p. č. 1831/21, p. č.
1889/22, p. č. 1801/6, p. č. 1675/2 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou a p. č. 429/3 v k. ú.
Počaply nad Loučnou, mezi městem Sezemice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
III. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s uzavřením souhlasného
prohlášení dle bodu II. tohoto usnesení.
T: 15.07.2018
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/30/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Schvaluje převod vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům p. č. 164/5, p. č.
419/4 a p. č. 423/5 vše v k. p. Počaply nad Loučnou za kupní cenu 95 Kč za m2,
z vlastnictví paní Libuše Klímové, bytem Vysoká Lípa 111, Jetřichovice, Děčín, do
vlastnictví města Sezemice za navrhovanou kupní cenu 95 Kč za 1 m2. Náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy bude hradit město.
II. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemků dle bodu
I. tohoto usnesení a s uzavřením kupní smlouvy.
T: 31.08.2018
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/31/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Schvaluje uzavření kupních smluv o převodu vlastnictví jednotek v budově č. p. 728, č.
p. 729, č. p. 730 a č. p. 731 na st. p. č. 952/1, st. p. č. 952/2, st. p. č. 952/3 a na st. p. č.
952/4 (objekt I.) v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, zapsanou na příslušném
LV u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, včetně
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku dle Prohlášení
vlastníka a v budově č. p. 734, č. p. 735, č. p. 736 a č. p. 737 na st. p. č. 950/1, st. 950/2,
st. 950/3, st. 950/4 (objekt III.) v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, obec
Sezemice, zapsaném na příslušném LV u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,
Katastrální pracoviště Pardubice, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech
budovy a pozemku dle Prohlášení vlastníka, a to:
1. Bytovou jednotku číslo 728/6, kupující Margita Staňková, za kupní cenu 373.150 Kč
se započtením přijatých záloh činí doplatek k 30.06.2018 ve výši 24.776 Kč, splatný
v hotovosti před vkladem vlastnického práva.
2. Bytovou jednotku číslo 734/8, kupující Petr Heřman, za kupní cenu 364.930 Kč se
započtením přijatých záloh činí doplatek k 30.06.2018 ve výši 14.216 Kč, splatný
v hotovosti před vkladem vlastnického práva
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II. Ukládá starostovi po podpisu kupních smluv a úhradě doplatků kupních cen podat za
město jako prodávajícího návrh na vklad vlastnického práva k uvedeným jednotkám dle
bodu I. tohoto usnesení.
T: 30.09.2018
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/32/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Bere na vědomí, že Státní fond rozvoje bydlení připravuje dotační výzvu v rámci
Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích, z které by bylo možné získat
dotaci ve výši 50 % nákladů na opravu nebo vybudování parkovacích míst na sídlištích.
II. Souhlasí se záměrem vybudovat parkovací místa na sídlišti „Dukla“ v Sezemicích a
v případě, že Státní fond rozvoje bydlení vypíše dotační výzvu, souhlasí s podáním
žádosti o dotaci v rámci Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích.
III. Pověřuje radu města zastupovat město Sezemice ve schvalovacím procesu při
zpracování projektové dokumentace a při podání žádosti o dotaci.
Usnesení č. Z/33/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Bere na vědomí zprávu o průběhu realizace projektu „Akční plánování a vzdělávání v
Sezemicích“.
II. Schvaluje postup pro vyplácení odměn pro pracovní skupiny – se zastupiteli města bude
uzavřena dohoda o provedení práce, uvolněným zastupitelům bude vyplácena odměna.
Odměny budou vypláceny dle skutečně odvedené práce, za 1 hodinu práce bude náležet
částka ve výši 261 Kč.
Usnesení č. Z/34/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Dle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů poskytuje dotaci na rozvoj mládeže a sportu a kultury:
1. TJ Spartak Sezemice, Mezi Mosty 726, Sezemice, IČ 42938937, ve výši 145.000 Kč.
a)
Oddíl kopané – 70. 000 Kč
b)
Odbor sport pro všechny – 75.000 Kč
2. Sportovně střeleckému klubu Sezemice, Ke Křížku 658, Sezemice, IČ 60157291, ve
výši 65.000 Kč.
3. Kanoistickému klubu Prosport Sezemice, Lukovna 6, Sezemice, IČ 60159693,
v celkové výši 110.000 Kč.
4. Spolku divadelních ochotníků J. K. Tyl Sezemice, IČ 65667697, v celkové výši
50.000 Kč.
5. Římskokatolická farnost Sezemice, Havlíčkova 1, Sezemice, IČ 60161281, v celkové
výši 50.000 Kč.
II. Schvaluje uzavření:
1. Veřejnoprávní smlouvy s TJ Spartak Sezemice, Mezi Mosty 726, Sezemice, IČ
42938937 dle bodu I tohoto usnesení.
2. Veřejnoprávní smlouvy se Sportovně střeleckým klubem Sezemice, Ke Křížku 658,
Sezemice, IČ 60157291 dle bodu I tohoto usnesení.
3. Veřejnoprávní smlouvy s Kanoistickým klubem Prosport Sezemice, Lukovna 6, IČ
60159693, dle bodu I tohoto usnesení.
4. Veřejnoprávní smlouvy se Spolkem divadelních ochotníků J. K. Tyl Sezemice, IČ
65667697 dle bodu I tohoto usnesení.
5. Veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností Sezemice, Havlíčkova 1,
Sezemice, IČ 60161281 dle bodu I tohoto usnesení.
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Usnesení č. Z/35/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
I. Schvaluje účelovou dotaci spolku TJ Spartak Sezemice, z. s., IČ 42938937, Mezi Mosty
726, Sezemice, v celkové výši 280.000 Kč na opravu a dobudování sportovišť v areálu.
II. Schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Sezemice a spolkem TJ Spartak
Sezemice, z. s., se sídlem Mezi mosty 726, Sezemice, IČ 42938937, kde předmětem
smlouvy je poskytnutí účelové dotace ve výši 280.000 Kč na opravu a dobudování
sportovišť (viz příloha).
III. Ukládá uzavřít veřejnoprávní smlouvu se spolkem TJ Spartak Sezemice, se sídlem Mezi
mosty čp. 726, Sezemice, IČ 42938937 dle bodu I. a II. tohoto usnesení.
T: 30.06.2018
Z: vedoucí FO
Usnesení č. Z/36/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice pro projednání:
Schvaluje mimořádnou odměnu v souladu s § 76 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, a
to výši jedné měsíční běžné odměny, která náleží starostovi Martinu Staňkovi a
místostarostovi Ing. Vlastimilu Plecháčkovi, za nadstandardní výkon jimi zastávané funkce.
Důvodem poskytnutí mimořádných odměn je výkon mimořádných a zvláště významných
úkolů obce:
1. Martin Staněk, starosta:
 Osobní angažovanost na projektech města, zejména na realizaci a dokončení
investičních akcí
 Řízení přípravy a realizace prací projektu Park Mlynářka.
 Účast a práce v orgánech jiných uskupení (člen MAS Pod Kunětickou horou, předseda
Svazku obcí Loučná), díky kterému lze pozitivně ovlivňovat rozvoj našeho města.
 Reprezentace města a zastupování města na různých akcích.
2. Ing. Vlastimil Plecháček, místostarosta:
 Osobní angažovanost na projektech města, se snahou získávání finančních prostředků z
různých zdrojů, jako jsou sponzorské dary, dotační programy apod.
 Reprezentace města a zastupování města na různých akcích.
 Účast a práce v dobrovolném svazku obcí Hradubická - Labská, díky kterému lze
pozitivně ovlivňovat rozvoj našeho města.
 Příprava dvou žádosti o dotaci na realizaci bezbariérových chodníků v Dražkově a ve
Veské v rámci dotačního programu IROP - Výzva MAS Region Kunětické hory – aktivita
Bezpečnost dopravy.
Usnesení č. Z/37/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice po provedené volbě v souladu s § 64 odst. 1 a 2 zák. č.
6/2002 Sb.
volí
do funkce přísedící Okresního soudu v Pardubicích pro volební období 2018 - 2022
osobu uvedenou v příloze tohoto usnesení.
Příloha podléhá zákonu o ochraně osobních dat, je uložena u tajemnice úřadu.
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Ověřovatel:

Ing. Martin Srazil

datum/podpis:

Ověřovatelka:

Mgr. Hana Krátká

datum/podpis:

Martin Staněk
starosta města
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Ing. Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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