Město Sezemice
Zastupitelstvo města Sezemice

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

03.12.2018

Místo jednání:

sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice.

Číslo jednací:

SEZ-7361/2018/TAJ/Rá

Usnesení č. Z/8/2/2018
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/31/2/2018, Z/46/3/2018.

Z/31/2/2018, Z/42/3/2018, Z/44/3/2018.

II. Schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. Z/9/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného zasedání
zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/10/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice podle ustanovení § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Vydává jednací řád zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/11/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30.09.2018.
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Usnesení č. Z/12/2/2018
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů:
I. Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – 17 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných
ukazatelů č. 4/2018.
II. Pověřuje vedoucí finančního odboru k provedení rozpočtových změn k 31.12.2018 tak,
že vyšší příjmy budou rozpočtovou změnou upraveny ve výdajích na rezervu.
III. Pověřuje radu města k provedení rozpočtové změny k 31.12.2018 v případě, že město
obdrží dotaci.
Usnesení č. Z/13/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice podle § 12 z. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
I. Schvaluje:
1. Rozpočet města Sezemice na rok 2019 o celkových příjmech ve výši 73.137.000 Kč,
celkových výdajích 101.921.000 Kč a celkovém financování ve výši 28.784.000 Kč.
2. Závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2019 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 č. 1 a č. 2 důvodové zprávy.
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 3.200.000 Kč.
4. Příděl do Sociálního fondu ve výši 600.000 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 300 Kč na osobu a den, ve kterém budou prováděny slavnostní akty,
příspěvek bude poskytnut pověřeným osobám s účinností od 01.01.2019.
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 2019.
2. Schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2019 a stanovením „Pravidel čerpání
sociálního fondu pro zaměstnance v roce 2019“.
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 2019.
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 2019.
Usnesení č. Z/14/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Schvaluje rozpočtový výhled města na roky 2021 – 2022.
II. Ukládá vedoucí finančního odboru předložit aktualizaci rozpočtového výhledu města
v souladu se Strategickým plánem města Sezemice po jeho schválení zastupitelstvem
města.

Výpis usnesení ZM ze dne 03.12.2018
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Usnesení č. Z/15/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměr města směnit pozemek p. č. 1834/8 o výměře 66 m2 – orná půda a
část pozemku p. č. 1647/70 o výměře cca 236 m2 oba v k. ú. Sezemice nad Loučnou ve
vlastnictví města za pozemky p. č. 1914/4 o výměře 40 m2- ostatní plocha, ostatní
komunikace a p. č. 1914/5 o výměře 262 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, oba
v k. ú. Sezemice nad Loučnou, 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 směnit pozemek p. č. 1834/8 o výměře 66 m2 – orná půda a část pozemku p.
č. 1647/70 nově označenou dle geometrického plánu č. 1474-348/2018 jako pozemek p.
č. 1647/104 o výměře 236 m2 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou ve vlastnictví města za
pozemky p. č. 1914/4 o výměře 40 m2- ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 1914/5
o výměře 262 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k. ú. Sezemice nad Loučnou
ve vlastnictví xxx. Nové označení části pozemku p. č. 1647/70 bude upřesněno na
základě geometrického plánu, který bude vyhotoven na náklady žadatele.
Veškeré náklady spojené se směnou pozemků bude hradit Jiří Rudolf.
III. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené se směnou pozemků dle bodu II.
tohoto usnesení a s uzavřením směnné smlouvy.
T: 28.02.2018
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/16/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Konstatuje, že záměr města prodat nemovitý majetek, část pozemku p. č. 458/11
o výměře 33 m2, nově označenou jako p. č. 458/78, 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. 458/78 o výměře 33 m2 (sousedící s pozemkem
p. č. 458/47 v k. ú. Veská), z vlastnictví města za kupní cenu ve výši 300 Kč za m2, tj.
9.900 Kč, do vlastnictví xxx. Veškeré náklady spojené s převodem části pozemku včetně
úhrady za vyhotovení geometrického plánu uhradí kupující.
III. Ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem části pozemku dle
bodu II. tohoto usnesení a s uzavřením kupní smlouvy.
T: 31.01.2019
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/17/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 734/8
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 xxx za kupní cenu 364.930 Kč, se započtením
přijatých záloh je doplatek kupní ceny k 30.11.2018 ve výši 7.216 Kč a je splatný
v hotovosti před vkladem vlastnického práva.
II. Ukládá starostovi po podpisu kupní smlouvy a úhradě doplatku kupní ceny podat za
město jako prodávajícího návrh na vklad vlastnického práva k uvedené jednotce dle bodu
I. tohoto usnesení.
T: 31.12.2018
Z: vedoucí OSMŽP
Výpis usnesení ZM ze dne 03.12.2018
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Usnesení č. Z/18/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice
Bere na vědomí zprávu o stavu převodů bytových jednotek - „140 b. j. Sezemice“.
Usnesení č. Z/19/2/2018
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 2019.
II. Rozhodlo pro období roku 2019 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/20/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
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 ve výši jedné měsíční běžné odměny, která náleží starostovi Martinu Staňkovi za
nadstandardní výkon jim zastávané funkce. Důvodem poskytnutí mimořádné odměny je
výkon mimořádných a zvláště významných úkolů obce, zejména:
 Osobní angažovanost na projektech města, zejména na realizaci a dokončení
investičních akcí
 Řízení přípravy a realizace prací projektu Park Mlynářka.
 Výkon činnost opatrovníka pro dva opatrovance.
 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.
Usnesení č. Z/21/2/2018
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 04.12.2018, 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.

Výpis usnesení ZM ze dne 03.12.2018
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II. 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 1.808 Kč.
2. Za výkon funkce člena rady ve výši 7.231 Kč.
3. Za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města a předsedy komise rady města
ve výši 3.616 Kč.
4. Za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města, člena komise rady města nebo
člena zvláštního orgánu města ve výši 3.013 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 01.01.2019, v případě náhradníka za člena
zastupitelstva města ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil, v případě
náhradníka za člena rady města ode dne zvolení do funkce člena rady města, 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.
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. Schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, poskytnutí peněžitého
plnění xxx, která není členem zastupitelstva, za výkon funkce předsedkyně sociální
komise a za výkon funkce člena komise pro občanské záležitosti v celkové výši 6.600 Kč
měsíčně s účinností od 01.01.2019.
V. Bere na vědomí, že zastupitelstvo města v souladu s § 80 zákona o obcích schválilo
dne 06.12.2017 usnesením č. Z/62/4/2017 poskytnutí příspěvků uvolněným a
neuvolněným členům zastupitelstva z rozpočtu města a pravidla pro poskytování dalších
plnění z rozpočtu města pro členy zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/22/2/2018
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
období od 01.01.2018 do 05.10.2018 pro:
1. Finanční výbor částku 26.000 Kč.
2. Kontrolní výbor částku 18.500 Kč.
II. Schvaluje peněžité plnění pro členy komisí za činnost za období od 01.01.2018 do
31.10.2018 pro:
1. Komisi sportu částku 40.200 Kč.
2. Komisi pro občanské záležitosti částku 50.000 Kč.
3. Komisi kultury částku 33.000 Kč.
4. Komisi sociální částku 32.800 Kč.
5. Komisi pro projednávání přestupků města Sezemice částku 6.800 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 xxx a xxx odměnu za výkon funkce člena Školské rady při Základní škole
Sezemice, okres Pardubice za rok 2018 – 2022, každé ve výši 2.000 Kč.
Výpis usnesení ZM ze dne 03.12.2018
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Usnesení č. Z/23/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
Schvaluje smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje
v období od 09.12.2018 do 14.12.2019 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 96.768 Kč.
Usnesení č. Z/24/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
Bere na vědomí termíny řádného zasedání zastupitelstva města na rok 2019.
Usnesení č. Z/25/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
Schvaluje plán činnosti kontrolního výboru a finančního výboru na rok 2019.
Usnesení č. Z/26/2/2018
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., v platném a účinném znění
Deleguje Ladislava Kubizňáka, místostarostu města, bytem Zahradní 543, Sezemice, aby ve
funkčním volebním období 2018 – 2022 město Sezemice zastupoval při jednáních valné
hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., IČO 60108631, a
přitom činil veškeré právní úkony související s účastí akcionáře na valné hromadě, tj.
předkládal návrhy, o předložených návrzích hlasoval a v plném rozsahu vykonával práva a
povinnosti akcionáře, vyplývající z účasti na valné hromadě v souladu s obecně závaznými
právními předpisy.
Usnesení č. Z/27/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
Pověřuje Martina Staňka, starostu města, Ladislava Kubizňáka, místostarostu města a Ing.
Vlastimila Plecháčka, člena rady města, aby zastupovali město Sezemice ve Svazku obcí
Hradubická Labská.
Usnesení č. Z/28/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
Schvaluje smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v roce 2019, která bude
uzavřena mezi městem Sezemice a Dopravním podnikem města Pardubic, a.s., IČ
63217066, se sídlem Teplého 2141, Pardubice. Příspěvek města Sezemice k zajištění
dopravní obslužnosti dle smlouvy v roce 2019 je ve výši 547.034 Kč.
Usnesení č. Z/29/2/2018
Zastupitelstvo města Sezemice:
Bere na vědomí „Petici dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb.,
o právu petičním, za zajištění veřejné dopravy v přidružených obcích Sezemic v rozsahu
srovnatelném s okolními samostatnými obcemi.“ Konstatuje, že petice bude posouzena, zda
splňuje veškeré náležitosti petice podle zákona č. 85/1990 Sb., zákon o právu petičním, a
poté bude předložena s vyjádřením zastupitelstvu města.
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Ověřovatel:

Ing. Václav Trunec

datum/podpis:

Ověřovatel:

Ing. Martin Srazil

datum/podpis:

Martin Staněk
starosta města
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místostarosta města
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