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Výpis usnesení zastupitelstva města  

ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice 

Den konání jednání:  03.12.2019 

Místo jednání:  zasedací místnost města, Husovo náměstí 790, Sezemice. 

Číslo jednací: SEZ-7548/2019/TAJ/Rá 

Usnesení č. Z/58/6/2019 

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/12/2/2014, Z/50/4/2019. Z/14/2/2018, Z/11/1/2019, Z/29/3/2019, 
Z/33/3/2019, Z47/4/2019, Z/49/4/2019, 
Z/52/4/2019, Z/53/4/2019, Z/54/4/2019, 
Z/55/4/2019, Z/56/5/2019. 

II. Schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy. 
III. Ukládá radě města, aby nechala zpracovat posudek na dohodnutou kupní cenu na části 

pozemku p. č. 1730/15 nově označených dle geometrického plánu č. 1157/207/2010 jako 
p. p. č. 1730/24, 1730/25, 1730/26 v k. ú. Sezemice nad Loučnou , nebo nechala zpracovat 
cenovou mapu města Sezemic, která by místně i časově cenu obvyklou určila. 

Termín: 30.06.2020. 

Usnesení č. Z/59/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

Bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného zasedání 
zastupitelstva města. 

Usnesení č. Z/60/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I. Schvaluje rozpočtový výhled města na roky 2021–2024. 
II. Ruší rozpočtový výhled města, který schválilo zastupitelstvo města dne 03.12.2018 

usnesením č. Z/14/2/2018. 

Usnesení č. Z/61/6/2019 

Zastupitelstvo města dle § 15 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30.09.2019. 
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Usnesení č. Z/62/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice podle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů: 

I. Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 20 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných 
ukazatelů č. 5/2019. 

II. Pověřuje vedoucí finančního odboru k provedení rozpočtových změn k 31.12.2019 tak, 
že vyšší příjmy budou rozpočtovou změnou upraveny ve výdajích na rezervu. 

III. Pověřuje radu města k provedení rozpočtové změny k 31.12.2019 v případě, že město 
obdrží dotaci.  

Usnesení č. Z/63/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů: 

I. Schvaluje: 
1. Rozpočet města Sezemice na rok 2020 o celkových příjmech ve výši 79.685.800 Kč, 

celkových výdajích 107.685.800 Kč a celkovém financování ve výši 28.000.000 Kč. 
2. Závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2020 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 5.500.000 Kč. 
2. Příspěvek na investice ve výši 0 Kč. 

b) Mateřské škole Pohádka, Sezemice:  
1. Příspěvek na provoz ve výši 3.235.000 Kč. 
2. Příspěvek na investice ve výši 0 Kč.  

4. Příděl do Sociálního fondu ve výši 650.000 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 500 Kč 
na osobu a den, ve kterém budou prováděny slavnostní akty, příspěvek bude poskytnut 
pověřeným osobám s účinností od 01.01.2020. 

II. Pověřuje radu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů: 
1. Schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2020 a stanovením „Pravidel čerpání 

sociálního fondu pro zaměstnance v roce 2020“. 
2. Rozdělením příspěvků a dotací zájmovým organizacím a ostatním žadatelům do výše 

50 tis. Kč pro jednu organizaci. 
3. Přijetím veškerých dotací na akce schválené zastupitelstvem města, přijetím veškerých 

transferů, darů a příspěvků do rozpočtu města na rok 2020. 
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 2020. 

IV. Ukládá zabezpečit hospodaření města v souladu se směrnicí č. 4/2019, k rozpočtovému 
hospodaření města. 

Usnesení č. Z/64/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I. Konstatuje, že záměr města směnit nemovitý majetek, pozemek p. č. 407 o výměře 200 
m2, zahrada v k. ú. Velké Koloděje za pozemek 766/2 m2 o výměře 114 m2 – ostatní plocha 
v k. ú. Velké Koloděje, byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 
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II. Schvaluje směnu pozemku p. č. 766/2 nacházejícího se v katastrálním území Velké 
Koloděje, který je zapsán na listu vlastnictví č. 39 u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, ve vlastnictví paní Dany Klenorové, bytem Velké 
Koloděje 36, nar. 1969 za pozemek p. č. 407 nacházejícího se v katastrální území Velké 
Koloděje, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 ve vlastnictví města Sezemice. 
Směna pozemků bude bez doplatku a bez DPH. Náklady spojené s uzavřením směnné 
smlouvy budou hrazeny rovným dílem. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle 
zákona. 

III. Ukládá uzavřít směnnou smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení. 
T: 31.01.2020 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. Z/65/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I. Konstatuje, že záměr města prodat nemovitý majetek, pozemek p. č. 539 o výměře 103 
m2, zahrada v k. ú. Dražkov nad Labem, byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

II. Schvaluje prodej pozemku p. č. 539 nacházejícího se v k. ú. Dražkov nad Labem, který 
je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Pardubice panu DZ za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. 10.300 Kč včetně 
DPH, veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy bude hradit kupující. 

III. Ukládá uzavřít kupní smlouvu a zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené 
s převodem pozemku dle bodu II. tohoto usnesení. 
T: 31.01.2020 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. Z/66/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I. Souhlasí s převodem vlastnického práva k nemovitým věcem – částem pozemku p. č. 
140/1 v k. ú. Veská, dle geometrického plánu č. 360-53/2019 nově označených jako p. č.: 
140/16 o výměře 1.300 m2, 140/17 o výměře 1.377 m2, 140/18 o výměře 1.378 m2, 140/19 
o výměře 1.436 m2 a 140/20 o výměře 1.422 m2 z vlastnictví města za následujících 
smluvních podmínek: 
1. Kupní cena je nejméně 1.000 Kč/m2 + DPH, pokud bude více zájemců o určitý pozemek 

rozhodne, kdo nabídne městu vyšší cenu 
2. Právo města od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že kupující nezahájí 

do 2 let ode dne koupě nemovitostí správní řízení vedoucí k povolení stavby RD  
3. Pokud kupující nezkolauduje na dané stavební parcele RD do pěti let ode dne nabytí 

vlastnictví ke stavební parcele, zvyšuje se posledním dnem pátého roku kupní cena na 
částku 3.000 Kč/m2 

4. Pozemky se budou prodávat postupně a budoucí majitel pozemku se zaváže k tomu, 
že zbuduje inženýrské sítě tak, aby bylo možné se na ně na dalším pozemku napojit 

5. Ve smlouvě bude zahrnuto předkupní právo města ve spojení s právem zpětné koupě 
za cenu, za kterou město dané pozemky kupujícímu prodalo 

6. Závazek kupujících pro případ, že na jejich místo nastoupí právní nástupci, zavázat je 
ke stejným povinnostem vůči městu pod sankcí smluvní pokuty rovnající se rozdílu mezi 
sjednanou kupní cenou zvýšenou dle bodu a) tohoto záměru  

7. Pozemek bude prodán nezasíťovaný 
8. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy bez možností splátek. 
9. Kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
10. Kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. 
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11. Kupující uhradí veškeré případně vzniklé náklady spojené s uzavřením smlouvy.  
V případě, že kupující neuhradí řádně a včas veškeré náklady spojené s převodem 
shora označené nemovitosti, má prodávající právo od uzavřené kupní smlouvy písemně 
odstoupit.  

12. V případě, že se jedna osoba bude ucházet o více stavebních parcel, a bude vybrána 
pro jednu z nich, budou vyřazeny její další nabídky na další pozemky. 

13. Nabídky prostřednictvím třetí osoby bez uvedení konečného zájemce se nepřipouští. 
14. Město si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek a zveřejněný záměr zrušit i bez 

udání důvodu. 
II. Ukládá:  

1. Zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 140/1 nově označené dle 
geometrického plánu č. 360-53/2019 jako p. č. 140/16 o výměře 1.300 m2, p. č. 140/17 
o výměře 1.377 m2, p. č. 140/18 o výměře 1.378 m2, p. č. 140/19 o výměře 1.436 m2 a 
p. č. 140/20 o výměře 1.422 m2 v k. ú. Veská v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů za podmínek 
uvedených v bodě II. tohoto usnesení. 

2. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – části pozemků dle bodu II. 1. 
v k. ú. Veská zastupitelstvu města. 

T: 31.03.2020 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. Z/67/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I. Bere na vědomí nabídku, manželů JD a KD bezúplatného převodu vodovodu a tlakové 
kanalizace v k. ú. Veská z jejich majetku do vlastnictví města. 

II. Schvaluje bezúplatný převod vodovodního řadu PE100RC D90 – 305 m a tlakového 
kanalizačního řadu PE100RC D63 – 340 m za podmínky doložení veškerých potřebných 
dokumentů k převodu do vlastnictví města a doložení uzavřené smlouvy o zřízení věcného 
břemene inženýrských sítí vodovodu a kanalizace na pozemcích ve vlastnictví 
Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje. 

III. Ukládá uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu dle bodu II. tohoto usnesení. 
T: 31.03.2020 
Z: vedoucí OSMŽP  

Usnesení č. Z/68/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I. Bere na vědomí žádost o projednání prodeje části pozemku p. č. 910/29 v k. ú. Sezemice 
nad Loučnou a návrh podmínek do plánovací smlouvy pro vybudování základní technické 
vybavenosti v Sezemicích – lokalita Z10 – 3. etapy žadatele firmy STAV Servis 
PARDUBICE s.r.o., IČ: 05754194 se sídlem Presy 261, 537 01 Chrudim, zastoupená 
jednatelem a majitelem firmy Jenö Ruszinem. Žadatel navrhuje tento postup a podmínky: 
1. Etapa: 

a) výkup 300 Kč/m2 za pozemky města pod RD, 
b) developer vybuduje technickou a dopravní infrastrukturu na své náklady na základě 

smlouvy o právu stavby, 
c) pozemky pod komunikacemi zůstávají ve vlastnictví obce, 
d) plocha pro výkup 5737 m2,  
e) předání sítí a komunikace do vlastnictví obce bezúplatně, 
f) realizace do 3 let od nabytí právní moci stavebního povolení na infrastrukturu, 

g) v případě dodržení termínů a realizace záměru závazek obce, že nebude jednat pro 
druhou etapu s jiným developerem, 

h) výkup pozemků po schválení plánovací smlouvy, případně zároveň. 
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2. Etapa: 
a) výkup 550 Kč/m2 za pozemky města pod RD, 
b) podmínky z 1. etapy zůstávají v platnosti, 
c) plocha pro výkup 17596 m2,  
d) realizace do 3 let od předání 1. etapy, 
e) developer může upustit od 2. a 3. etapy v případě neuskutečněného prodeje 

pozemku v 1. etapě ze strany zájemců o výstavbu rodinných domů. 
3. Etapa: 

a) výkup 650 Kč/m2 za pozemky města pod RD, 
b) plocha pro výkup 20 618 m2,  
c) realizace do 4 let od předání 2. etapy, 
d) ostatní podmínky z 2. etapy zůstávají v platnosti. 

II. Neschvaluje prodej části pozemku p. č. 910/29 v k. ú. Sezemice nad Loučnou dle návrhu 
firmy STAV Servis PARDUBICE s.r.o., IČ: 05754194 se sídlem Presy 261, 537 01 
Chrudim, zastoupené jednatelem a majitelem firmy Jenö Ruszinem. 

Usnesení č. Z/69/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

Bere na vědomí žádost o směnu pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou, žadatele 
společnosti ALOHA, a. s., se sídlem Pardubice – část obce Polabiny, Odborářů 346, PSČ 
530 09, zastoupené předsedou představenstva Milanem Hájkem. 

Usnesení č. Z/70/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

Bere na vědomí žádost o směnu pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou a Počaply nad 
Loučnou, žadatele pana MH. 

Usnesení č. Z/71/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I. Schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky v budově č. p. 728, č. p. 
729, č. p. 730 a č. p. 731 na st. p. č. 952/3 (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 to: 

− jednotku číslo 731/49, kupující MP za kupní cenu 582.560 Kč se započtením přijatých 
záloh, doplatek je k 30.11.2019 ve výši 16.580 Kč, 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: 28.02.2020 
Z: vedoucí OSMŽP 
  



č. j. SEZ-7548/2019/TAJ/Rá 

Výpis usnesení ZM ze dne 03.12.2019      Strana 6 (celkem 8) 

Usnesení č. Z/72/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, 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,   

I. Vydává:  
1. Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. 
2. Obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného. 
3. Obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 
4. Obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 

II. Ukládá zveřejnit obecně závazné vyhlášky v souladu s §12 zákona č. 128/2000Sb. o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
T: 05.12.2019 
Z: tajemnice městského úřadu 

Usnesení č. Z/73/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I. Schvaluje 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, Martinu 
Staňkovi a místostarostovi Ladislavu Kubizňákovi mimořádnou odměnu, a to ve výši jedné 
měsíční běžné odměny, která jim náleží, za nadstandardní výkon jimi zastávané funkce, 
zejména za mimořádné pracovní úsilí při přípravě a realizaci především stavebně 
investičních projektů města, kdy všechny navazující činnosti od počátku záměru investiční 
akce až po její realizaci a dokončení, vyžadující neustálou koordinaci, při které je nutná 
účast starosty i místostarosty jako zástupce investora, která mnohdy zasahuje i do jejich 
volného času mimo rámec jejich běžné pracovní doby a:  

1. Martinu Staňkovi, starostovi, se dále odměna poskytuje za reprezentaci města jednak v 
orgánech jiných uskupení (člen MAS Pod Kunětickou horou, předseda Svazku obcí 
Loučná, člen předsednictva SMS ČR Pardubického kraje), díky kterému lze pozitivně 
ovlivňovat rozvoj města. Starosta vykonává spoustu dalších činností mimo svoji hlavní 
funkci, například vykonává činnosti  opatrovníka pro dva opatrovance, vede celou její 
agendu. Osobně se angažuje na přípravě a realizaci prací na projektu „Park Mlynářka“.  
Osobně dohlíží na veškeré pobíhající akce, na čistotu obce a mnoho dalšího. 
V neposlední řadě se za město účastní a pracuje v představenstvu VaK Pardubice, 
a. s., bez nároku na honorář.   

2. Ladislavu Kubizňákovi, místostarostovi, se dále odměna poskytuje za přípravu a 
realizaci prací na projektu „Park Mlynářka“, za osobní angažovanost na dalších 
projektech, zejména školských a kulturních. Místostarosta vykonává spoustu činností 
mimo svoji hlavní funkci, například pracuje neustále na zlepšení vzhledu města, osobně 
dohlíží na veškeré pobíhající akce, na čistotu obce a mnoho dalšího. 

II. Schvaluje 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, odměny 
neuvolněným členům zastupitelstva města: 

1. Marii Schillerové ve výši 10.000 Kč za mimořádné pracovní úsilí při přípravě a realizaci 
kulturních akcí organizovaných městem, za provádění propagace kulturních akcí, za 
zabezpečení koncertů v rámci „Pardubického hudebního jara“. 
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2. Petře Procházkové ve výši 5.000 Kč za mimořádné pracovní úsilí při přípravě a realizaci 
kulturních akcí organizovaných městem, zejména při přípravě koncertů v rámci 
„Pardubického hudebního jara“. 

3. Luboši Krejčíkovi ve výši 7.000 Kč za mimořádné pracovní úsilí při přípravě a realizaci 
sportovních akcí organizovaných městem. Osobně se angažoval na přípravě a realizaci 
prací  workoutové hřiště a na přípravě parkourové hřiště v parku Mlynářka a při přípravě 
sportovních zařízení na území města. 

Usnesení č. Z/74/6/2019 

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 
roku 2019 pro: 

1. Finanční výbor částku 20.600 Kč. 
2. Kontrolní výbor částku 15.400 Kč. 

II. Schvaluje peněžité plnění pro členy komisí za činnost za období roku 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. 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 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. Z/75/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

Schvaluje smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje 
v období od 15.12.2019 do 12.12.2020 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 94.269 Kč. 

Usnesení č. Z/76/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

Schvaluje smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v roce 2020, 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 2020 je ve výši 616.237 Kč. 

Usnesení č. Z/77/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice:  

Bere na vědomí termíny řádného zasedání zastupitelstva města na rok 2020. 
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Usnesení č. Z/78/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice: 

Schvaluje plán činnosti kontrolního výboru a finančního výboru na rok 2020. 

Usnesení č. Z/79/6/2019 

Zastupitelstvo města Sezemice:  

I. Bere na vědomí sdělení TJ Spartak Sezemice, že se nepodařilo provést rekonstrukci 
sociálního zařízení v areálu organizace, na kterou obdržela organizace od města dotaci 
ve výši 450.000 Kč. TJ Spartak Sezemice provede rekonstrukci sociálního zařízení v roce 
2020.  

II. Schvaluje využití poskytnuté dotace na rozvoj mládeže a sportu a kultury ve výši 450.000 
Kč, schválené usnesením č. Z0/6/1/2019 ze dne 05.03.2019, organizaci TJ Spartak 
Sezemice z. s., Mezi Mosty 726, Sezemice, IČ: 42938937, v roce 2020.  

III. Schvaluje uzavření dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, uzavřené dne 
11.03.2019 mezi městem Sezemice a TJ Spartak Sezemice z. s. Dodatkem se mění 
článek II. Povinnosti příjemce, odstavec 5 takto: 
Vyúčtování poskytnuté dotace bude příjemcem písemně doloženo finančnímu odboru 
Městského úřadu Sezemice do 30.11.2020. 

 

 

 

 

 

Ověřovatelka:  Hana Krátká datum/podpis: 

Ověřovatel: Aleš Kačer datum/podpis: 

Martin Staněk 
starosta města 

 Ladislav Kubizňák 
místostarosta města 

 

  


