
Město Sezemice 

Rada města Sezemice 

 

 

 

Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 20.11.2019 
Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice  
Číslo jednací: SEZ-7285/2019/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/159/23/2019 

Rada města projednala průběžnou kontrolní zprávu o plnění usnesení rady města a tuto: 

I. Schvaluje 

a dále: 
Ponechává v evidenci: Vyřazuje z evidence: 

R/180/16/2011, R/115/15/2012, 
R/121/19/2015, R/5/1/2017, R/115/15/2018, 
R/24/4/2019, R/41/7/2019, R/90/13/2019 
R/103/15/2019, R/125/17/2019, 
R/126/17/2019, R/128/17/2019, 
R/140/20/2019, R/141/20/2019, 
R/145/21/2019, R/146/21/2019, 
R/147/21/2019, R/148/21/2019, 
R/149/21/2019, R/156/22/2019, 
R/157/22/2019. 
 

R/24/4/2017, R/85/10/2018, R/113/15/2018, 
R/1/1/2019, R/75/11/2019, R/76/11/2019, 
R/77/11/2019, R/98/15/2019, R/99/15/2019, 
R/100/15/2019, R/101/15/2019, R/102/15/2019, 
R/108/15/2019, R/110/16/2019, R/113/16/2019, 
R/115/16/2019, R/116/16/2019, R/117/16/2019, 
R/118/16/2019, R/119/16/2019, R/122/17/2019, 
R/123/17/2019, R/124/17/2019, R/127/17/2019, 
R/129/17/2019, R/136/19/2019, R/138/19/2019, 
R/142/20/2019, R/143/21/2019, R/150/21/2019, 
R/151/21/2019, R/152/21/2019, R/158/22/2019. 

II. Schvaluje změny termínů plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy. 

Usnesení č. R/160/23/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2020. 

II. Ukládá vedoucí finančního odboru:  
1. Předložit návrh rozpočtu na rok 2020 zastupitelstvu města. 
2. Zveřejnit návrh rozpočtu města na rok 2020 v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy. 

Usnesení č. R/161/23/2019 

Rada města Sezemice 

Schvaluje zařadit do návrhu II. změny územního plánu Sezemice změnu využití části 
pozemku p. č. 1049, k. ú. Dražkov nad Labem z plochy zemědělské na zastavitelnou plochu 
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské, jako rozšíření plochy Z54. 
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Usnesení č. R/162/23/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Schvaluje plán inventur na rok 2019. 
II. Jmenuje členy inventarizačních komisí uvedených v plánu inventur na rok 2019.  

Usnesení č. R/163/23/2019 

Rada města Sezemice:  

I. Schvaluje střednědobý výhled Mateřské školy Pohádka, Sezemice na období roku 2021–
2022. 

II. Schvaluje střednědobý výhled Základní školy Sezemice, okres Pardubice na období roku 
2021–2023. 

Usnesení č. R/164/23/2019 

Rada města Sezemice:  

Schvaluje odpisový plán Mateřské školy Pohádka, Sezemice na rok 2020 ve výši 164.885 Kč. 

Usnesení č. R/165/23/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Souhlasí s pronájmem a uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku 
 p. č. 1386 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za podmínek, že se pozemek nebude oplocovat, 
zpevňovat, kácet na pozemku a pozemek porušovat výkopy. 

II. Ukládá:  

1. Zveřejnit záměr pronajmout pozemek p. č.1386 v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
s využitím jako uložiště dřeva a příležitostné parkování u domu. 

2. Po zveřejnění záměru města předložit zprávu radě města k projednání. 
T: 31.12.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/166/23/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Souhlasí   

1. s umístěním stavby č. IV-12-2019566/VB/01, název stavby „Sezemice, Velké Koloděje 
p. č. 416/3 – knn.“ Předpokládaný rozsah dotčení pozemku p. č.691/8 v k. ú. Velké 
Koloděje činí 2 bm 

2. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 
stavby č. IV-12-2019566/VB/01, název stavby „Sezemice, Velké Koloděje p. č. 416/3 – 
knn“ přes pozemek ve vlastnictví města Sezemice p. č. 691/8 v k. ú. Velké Koloděje za 
těchto podmínek:  
a) cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 1.000 Kč bez 

DPH 
b) oprávněný předloží před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene 

geometrický plán 
c) veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene, tj.  vyhotovení smlouvy o 

zřízení věcného břemene, vypracování geometrického plánu a správní poplatek 
ke vkladu do katastru nemovitostí uhradí oprávněný. 

  



č. j. SEZ-7285/2019/TAJ/Rá 

Výpis z usnesení rady města ze dne 20.11.2019 Stránka 3 z 5 
 

II. Schvaluje zřízení věcného břemene umožňující využití části pozemku p. č. 691/8 v  
k. ú. Velké Koloděje pro zřízení umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 
distribuční soustavy, přičemž povinným bude Město Sezemice a oprávněným bude 
společnost ČEZ Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, a to za podmínek 
uvedených v bodu I. tohoto usnesení. 

III. Rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která 
zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravování, údržbu, úpravu, obnovu a 
výměnu součásti distribuční soustavy přes část pozemku ve vlastnictví města Sezemice 
p. č. 691/8 v k. ú. Velké Koloděje, s oprávněnou právnickou osobou společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 1.000 Kč bez DPH. 

IV. Ukládá:  
1. Do doby vybudování stavby „Sezemice, Velké Koloděje p. č. 416/3 – knn“ uzavřít 

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby dle 
bodu I. tohoto usnesení. 
T: 03.12.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

2. Po vybudování stavby „Sezemice, Velké Koloděje p. č. 416/3 – knn“ uzavřít smlouvu o 
zřízení věcného břemene. 
T: 31.12.2020 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/167/23/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Schvaluje:  
1. Přidělit byt č. 5 v DPS, Tyršovo náměstí 721, Sezemice MS na dobu neurčitou, 

s účinností od 01.12.2019, za nájemné ve výši 30 Kč/m2.  
2. Přidělit byt č. 8 v DPS, Tyršovo náměstí 721, Sezemice, AV na dobu neurčitou, 

s účinností od 01.12.2019, za nájemné ve výši 30 Kč/m2.  
II. Ukládá odboru zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemních smluv dle 

bodu II. tohoto usnesení 
T: 30.11.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/168/23/2019 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje plán zimní údržby na období od 01.11.2019 do 31.03.2020. 

Usnesení č. R/169/23/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí výpočet místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

II. Doporučuje zastupitelstvu zachovat původní výši poplatku z roku 2012 a stanovit místní 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020 v celkové výši 500 Kč a zachovat úlevu 
dle čl. 6 odst. 5 OZV č. 1/2015 v původní výši (180 Kč). 
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Usnesení č. R/170/23/2019 

Rada města Sezemice: 

Doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze 
psů, obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, obecně závaznou 
vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku ze vstupného. 

Usnesení č. R/171/23/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Doporučuje schválit 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 2019 pro: 
1. Finanční výbor částku 20.600 Kč. 
2. Kontrolní výbor částku 15.400 Kč. 

II. Doporučuje schválit peněžité plnění pro členy komisí za činnost v roce 2019 pro: 
1. Komisi sportu částku 44.000 Kč. 
2. Komisi pro občanské záležitosti částku 36.600 Kč. 
3. Komisi kultury částku 36.000 Kč. 
4. Komisi sociální částku 24.000 Kč. 
5. Komisi likvidační a škodní částku 2.000 Kč. 
6. Komisi pro projednávání přestupků města Sezemice částku 2.000 Kč. 

III. Ukládá místostarostovi připravit návrh rozdělení odměn pro jednotlivé členy výborů a 
komisí a tento návrh předložit zastupitelstvu města. 
T: 25.11.2019 
Z: místostarosta města 

IV. Doporučuje zastupitelstvu města schválit Ing. Renatě Dvořákové, bytem Sezemice, 
V Uličkách 380, a Lic. Petře Matúšů, bytem Nerudova 838, Sezemice, odměnu za výkon 
funkce člena Školské rady při Základní škole Sezemice, okres Pardubice za rok 2019, 
každé ve výši 2.000 Kč.  

Usnesení č. R/172/23/2019 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 14.03.2019, který mění čl. 3 smlouvy o 
výpůjčce ze dne 14.03.2019, uzavřenou mezi městem Sezemice a MAS Region Kunětické 
hory. Město, jako půjčitel, přenechává MAS Region Kunětické hory, jako vypůjčiteli, pozemek 
na dobu určitou, s účinností ode dne podpisu smlouvy do 30.06.2025. 

Usnesení č. R/173/23/2019 

Rada města Sezemice: 

Bere na vědomí pořad zasedání Zastupitelstva města Sezemice, které se bude konat dne 
03.12.2019. 
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Usnesení č. R/174/23/2019 

Rada města Sezemice podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

I. Schvaluje mimořádnou odměnu Mgr. Jiřímu Březinovi, řediteli Základní školy Sezemice, 
okres Pardubice. 

II. Schvaluje mimořádnou odměnu Bc. Veronice Machaté, ředitelce Mateřské školy 
Pohádka, Sezemice. 

Usnesení č. R/175/23/2019 

Rada města Sezemice: 

Doporučuje zastupitelstvu města schválit mimořádnou odměnu Martinu Staňkovi, starostovi 
města,  a Ladislavu Kubizňákovi, místostarostovi, ve výši jedné měsíční odměny. 

Usnesení č. R/176/23/2019 

Rada města Sezemice na základě žádost Mateřské školy Pohádka, Sezemice, podle § 23 
zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

Schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Pohádka, Sezemice, z 24 
na 26 dětí za podmínky, že nebude překročena kapacita mateřské školy a nebudou omezeny 
provozní, psychohygienické a personální podmínky. 

 

 

 

 

  

Martin Staněk 
starosta města 

 Ladislav Kubizňák 
místostarosta města 


