Město Sezemice
Zastupitelstvo města Sezemice

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

06.12.2017

Místo jednání:

sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice.

Číslo jednací:

SEZ-7226/2017/TAJ/Rá

Usnesení č. Z/44/4/2017
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/12/1/2017, Z/37/3/2017,
Z/38/3/2017.

Z/30/4/2016, Z/42/5/2016, Z/51/6/2016,
Z/16/1/2017, Z/28/2/2017, Z/35/3/2017,
Z/36/3/2017, Z/39/3/2017, Z/40/3/2017,
Z/43/3/2017.

II. Schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. Z/45/4/2017
Zastupitelstvo města Sezemice:
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného zasedání
zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/46/4/2017
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Bere na vědomí:
1. Rezignaci Ing. Aleše Kačera na funkci člena rady města.
2. Rezignaci Mgr. Hany Krátké na funkci předsedkyně finančního výboru.
II. V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů volí:
1. Mgr. Hanu Krátkou, členkou rady města.
2. Ing. Aleše Kačera, předsedou finančního výboru.
III. Bere na vědomí, že s účinností od 07.12.2017 dojde ke změně výše odměn
poskytovaných Mgr. Haně Krátké a Ing. Aleše Kačera.
Usnesení č. Z/47/4/2017
Zastupitelstvo města Sezemice dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30.09.2017.
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Usnesení č. Z/48/4/2017
Zastupitelstvo města Sezemice podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
I. Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 13 uvedené v rozpočtovém opatření dle
závazných ukazatelů č. 4/2017.
II. Pověřuje vedoucí finančního odboru k provedení rozpočtových změn k 31. 12. 2017 tak,
že vyšší příjmy budou rozpočtovou změnou upraveny ve výdajích na rezervu.
III. Pověřuje radu města k provedení rozpočtové změny k 31.12.2017 v případě, že město
obdrží dotaci.
Usnesení č. Z/49/4/2017
Zastupitelstvo města Sezemice podle § 12 z. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
I. Schvaluje:
1. Rozpočet města Sezemice na rok 2018 o celkových příjmech ve výši 68.411.000 Kč,
celkových výdajích 90.075.000 Kč a celkovém financování ve výši 21.664.000 Kč.
2. Závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2018 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 0 Kč.
b)
Mateřské škole Pohádka, Sezemice:
1. Příspěvek na provoz ve výši 2.700.000 Kč.
2. Příspěvek na investice ve výši 60.000 Kč.
4. Příděl do Sociálního fondu ve výši 500.000 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 01.01.2018.
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 2018.
2. Schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2018 a stanovením „Pravidel čerpání
sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva města v roce
2018“.
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 2018.
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 2018.
Usnesení č. Z/50/4/2017
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměry města prodat nemovitý majetek, části pozemku p. č. 458/11
v k. ú. Veská, byly zveřejněny v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Výpis usnesení ZM ze dne 06.12.2017

Strana 2 (celkem 6)

SEZ-7226/2017/TAJ/Rá

II. Rozhoduje odprodat nemovitý majetek:
1. Část pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská nově označenou jako p. č. 458/83 o výměře
102 m2 (sousedící s pozemkem p. č. 458/53 v k. ú. Veská) z vlastnictví města za
kupní cenu ve výši 300 Kč za m2, tj. 30.600 Kč do vlastnictví xxx.
2. Část pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská nově označenou jako p. č. 458/84 o výměře
99 m2 (sousedící s pozemky p. č. 458/54 a p. č. 458/61 v k. ú. Veská) z vlastnictví
města za kupní cenu ve výši 300 Kč za m2, tj. 29.700 Kč do vlastnictví xxx.
3. Část pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská nově označenou jako p. č. 458/72 o výměře
128 m2 (sousedící s pozemkem p. č. 458/38 v k. ú. Veská) z vlastnictví města za
kupní cenu ve výši 300 Kč za m2, tj. 38.400 Kč do vlastnictví xxx.
4. Část pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská nově označenou jako p. č. 458/73 o výměře
100 m2 (sousedící s pozemkem p. č. 458/39 v k. ú. Veská) z vlastnictví města za
kupní cenu ve výši 300 Kč za m2, tj. 30.000 Kč do vlastnictví xxx.
5. Část pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská nově označenou jako p. č. 458/74 o výměře
99 m2 (sousedící s pozemkem p. č. 458/41 v k. ú. Veská) z vlastnictví města za kupní
cenu ve výši 300 Kč za m2, tj. 29.700 Kč do vlastnictví xxx.
6. Část pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská nově označenou jako p. č. 458/75 o výměře
88 m2 (sousedící s pozemkem p. č. 458/42 v k. ú. Veská) z vlastnictví města za kupní
cenu ve výši 300 Kč za m2, tj. 26.400 Kč do vlastnictví xxx.
Veškeré náklady spojené s převodem částí pozemku včetně úhrady za vyhotovení
geometrického plánu uhradí kupující.
III. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem částí pozemků dle
bodu II. tohoto usnesení a s uzavřením kupních smluv.
T: 28.02.2018
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/51/4/2017
Rozhoduje neprodávat nemovitý majetek - část pozemku st. p. č. 42 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou o výměře cca 36 m2.
Usnesení č. Z/52/4/2017
Zastupitelstvo města Sezemice:
Bere na vědomí návrh darovací smlouvy, kterou schválila valná hromada TJ Spartak
Sezemice, z. s. dne 21.09.2017.
II. Neschvaluje návrh předložené darovací smlouvy, kde předmětem je nemovitý i movitý
majetek ve vlastnictví organizace TJ Spartak Sezemice, z. s.
III. Pověřuje radu města ve spolupráci s odborem správy majetku a ŽP jednat s výborem TJ
Spartak Sezemice, z. s. o podmínkách darovací smlouvy, případně o další spolupráci.
I.

Usnesení č. Z/53/4/2017
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Konstatuje:
1. Byly uzavřené kupní smlouvy a prodány bytové jednotky těmto nájemcům:
a)
b)
c)
d)
e)

b. j. 728/11 - xxx
b. j. 730/41 - xxx
b. j. 731/54 - xxx
b. j. 732/16 - xxx
b. j. 740/44 - xxxe

2. Byly uzavřeny kupní smlouvy na dvě volné bytové jednotky:
−

b. j. 735/26, kupující xxx.

−

b. j. 739/26, kupující xxx.
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II. Rozhoduje o bytových jednotkách čp. 728 – čp. 741, kde nájemci nepřijali nabídku
města k využití předkupního práva na koupi bytové jednotky, takto: bytové jednotky
zůstanou ve vlastnictví města a s nájemníky bude jednáno o nové nájemní smlouvě, kde
bude sjednáno tržní nájemné.
Usnesení č. Z/54/4/2017
Zastupitelstvo města Sezemice
Bere na vědomí zprávu o stavu převodů 140 b. j. Sezemice.
Usnesení č. Z/55/4/2017
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 2018.
II. Rozhodlo pro období roku 2018 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/56/4/2017
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Ruší ke dni 31.12.2017:
1. Směrnici č. 1/2013, o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městě
Sezemice, která byla schválena dne 04.03.2013 usnesením č. Z/16/2/2013, včetně
dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
2. Úplné znění směrnice č. 1/2013, o způsobu zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v městě Sezemice, která byla schválena dne 08.03.2016 usnesením č.
Z/14/2/2016.
II. Pověřuje radu města vydat směrnici o způsobu zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v souladu s platnou legislativou.
Usnesení č. Z/58/4/2017
Zastupitelstvo města Sezemice:
Schvaluje smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje
v období od 10.12.2017 do 08.12.2018 a úhradě nákladů s tím spojených, která bude
uzavřena mezi městem Sezemice a Pardubickým krajem. Příspěvek města Sezemice
k zajištění dopravní obslužnosti dle smlouvy je ve výši 95.088 Kč.
Usnesení č. Z/59/4/2017
Zastupitelstvo města Sezemice:
Schvaluje předložený plán zasedání zastupitelstva města na rok 2018 bez výhrad.
Usnesení č. Z/60/4/2017
Zastupitelstvo města Sezemice:
Schvaluje plán činnosti kontrolního výboru a finančního výboru na rok 2018.
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Usnesení č. Z/61/4/2017
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 2017 pro:
1. Finanční výbor částku 22.000 Kč.
2. Kontrolní výbor částku 13.300 Kč.
II. Schvaluje peněžité plnění pro členy komisí za činnost v roce 2017 pro:
1. Komisi sportu částku 39.000 Kč.
2. Komisi pro občanské záležitosti částku 40.500 Kč.
3. Komisi kultury částku 22.200Kč.
4. Komisi sociální částku 29.800 Kč.
5. Komisi pro projednávání přestupků města Sezemice částku 3.400 Kč.
III. Schvaluje:
1. Odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena
finančního výboru a kontrolního výboru dle přílohy k tomuto usnesení.
2. Odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena
komisí dle přílohy k tomuto usnesení.
IV. Schvaluje Martinu Ulrychovi, bytem Pod Vinicí 689, Sezemice, a Ing. Renatě
Dvořákové, bytem V Uličkách, Sezemice, odměnu za výkon funkce člena Školské rady
při Základní škole Sezemice, okres Pardubice, za rok 2016 - 2017, každému ve výši
2.000 Kč.
Usnesení č. Z/62/4/2017
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích) stanoví odměnu:
1. Za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.690 Kč.
2. Za výkon funkce člena rady ve výši 6.758 Kč.
3. Za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města a předsedy komise rady města
ve výši 3.379 Kč.
4. Za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města, člena komise rady města nebo
člena zvláštního orgánu města ve výši 2.816 Kč.
5. Zvyšuje odměnu o 2.000 Kč neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je
oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství nad
maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce.
Odměna se poskytne s účinností od 01.01.2018, v případě náhradníka za člena
zastupitelstva města ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil, v případě
náhradníka za předsedu nebo člena výboru zastupitelstva města nebo komise rady města
ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města nebo dnem
jmenování předsedy nebo člena komise rady města.
II. Schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva uvedené v příloze
tohoto usnesení.
III. V souladu s § 74 odst. zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí
se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne ve výši souhrnu odměn
za tři různé funkce – člena rady města, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce,
předsedy nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu
obce.
IV. V souladu s § 80 zákona o obcích poskytuje z rozpočtu města tyto příspěvky:
1. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu,
místostarostu nebo člena zastupitelstva města pověřeného k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství ve výši 300 Kč na jeden den.
Výpis usnesení ZM ze dne 06.12.2017
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2. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech starostovi ve výši 12.000 Kč
za rok a místostarostovi ve výši 6.000 Kč za rok.
3. Příspěvek na stravování starostovi a místostarostovi ve výši 60 Kč na 1 stravenku.
4. Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření
nebo životní pojištění, starostovi a místostarostovi ve výši 1.000 Kč za měsíc.
5. Odměnu při významném životním výročí členovi zastupitelstva města ve výši
2.500 Kč.
6. Příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města v
maximální výši 500 Kč za rok.
7. Příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvek na
rekreaci uvolněnému členovi zastupitelstva v celkové výši 2.000 Kč za rok.
V. Schvaluje pravidla pro poskytování dalších plnění z rozpočtu města pro členy
zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/63/4/2017
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Schvaluje přistoupení města Sezemice do svazku obcí Hradubická labská, IČ
72561149, na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a to od 01.01.2018.
II. Souhlasí se stanovami svazku obcí Hradubická labská
III. Bere na vědomí výši ročního poplatku hrazeného městem Sezemice svazku obcí
Hradubická labská.
IV. Jmenuje starostu města Martina Staňka a místostarostu města Ing. Vlastimila
Plecháčka, aby zastupovali město Sezemice ve spolku obcí Hradubická labská.
V. Ukládá starostovi města vyplnění příslušných přihlášek a její zaslání spolu s tímto
usnesením na adresu sídla svazku obcí Hradubická labská.
Termín: 31.12.2017

Ověřovatel:

Mgr. Luboš Krejčík

datum/podpis:

Ověřovatelka:

Mgr. Hana Krátká

datum/podpis:

Martin Staněk
starosta města
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