Město Sezemice
Zastupitelstvo města Sezemice

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

02.06.2020

Místo jednání:

zasedací místnost města, Husovo náměstí 790, Sezemice.

Číslo jednací:

SEZ-3027/2020/TAJ/Rá

Usnesení č. Z/19/3/2020
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto:
I. Schvaluje a dále doporučuje:
1. Ponechat v evidenci: Z/50/5/2010, Z/12/2/2014, Z/50/4/2019, Z/58/6/2019,
Z/66/6/2019, Z/67/6/2019, Z/7/2//2020, Z/8/2//2020, Z/9/2//2020.
2. Vyřadit z evidence: Z/6/2//2020, Z/11/2//2020, Z/15/2//2020.
II.

Schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy.

Usnesení č. Z/20/3/2020
Zastupitelstvo města Sezemice:
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/21/3/2020
Zastupitelstvo města Sezemice:
Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 31.03.2020.
Usnesení č. Z/22/3/2020
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 2019.
2. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2019 provedeného podle § 2 a §
3 zákona č. 420/2004 Sb. bez výhrad.
3. Výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice za rok 2019
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
2019 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.
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5. Hospodaření sociálního fondu za rok 2019 a souhlasí s převodem zůstatku
sociálního fondu na rok 2020.
II.

Souhlasí s celoročním hospodařením města a schvaluje závěrečný účet města
Sezemice za rok 2019 bez výhrad.

III. Bere na vědomí
1. Výroční zprávu hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice, za rok 2019 a
rozdělení hospodářského výsledku ve výši 711.850,71 Kč.
2. Výroční zprávu hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice, za
kalendářní rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 114.093,42 Kč.
Usnesení č. Z/23/3/2020
Zastupitelstvo města Sezemice:
Schvaluje účetní závěrku města Sezemice, IČ 00274241, za rok 2019. O úkonu schválení
sepsalo zastupitelstvo města „Protokol o schvalování účetní závěrky“, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. Z/24/3/2020
Zastupitelstvo města Sezemice:
Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 6 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných
ukazatelů č. 2/2020.
Usnesení č. Z/25/3/2020
Zastupitelstvo města Sezemice:
Bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Loučná za rok 2019 bez výhrad.
Usnesení č. Z/26/3/2020
Zastupitelstvo města Sezemice:
I.
Bere na vědomí žádost o prodej pozemku p. č. 387/10 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
o výměře cca 113 m2 Janě Mládkové a Františku Lingrovi, oba bytem Dlouhá 901, 533
04 Sezemice.
II. Souhlasí s převodem vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům p. č.
387/10 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města za následujících smluvních
podmínek:
1. Kupní cena je 500 Kč/m2 včetně DPH.
2. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy bez možností splátek.
3. Kupující uhradí správní poplatek 2.000 Kč za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
4. Kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí.
5. Kupující uhradí veškeré případně vzniklé náklady spojené s uzavřením smlouvy.
6. 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.
7. Kupující nabude pozemek do vlastnictví včetně věcného břemene se společností
GasNet se všemi jeho podmínkami, které ze smlouvy o zřízení věcného břemene
vyplývají.
8. Město si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek a zveřejněný záměr zrušit i
bez udání důvodu.
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III. Ukládá
1. Zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 387/10 nacházející se v katastrálním
území Sezemice nad Loučnou 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 – pozemku p. č. 387/10 v k.
ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města.
T: 03.12.2020
Z: vedoucí OSMŽP
Usnesení č. Z/27/3/2020
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Bere na vědomí žádost o prodej vlastnického práva k nemovitým věcem části pozemku
p. č. 910/29 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 3.200 m2 ve vlastnictví města
společnosti RAPA Stav CZ s.r.o., IČ: 05896258, se sídlem Štrossova 354, 530 03
Pardubice.
II. Neschvaluje prodej části pozemku p. č. 910/29 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
společnosti RAPA Stav CZ s.r.o., IČ: 05896258, se sídlem Štrossova 354, 530 03
Pardubice.
Usnesení č. Z/28/3/2020
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Bere na vědomí žádost o prodej zemědělských pozemků v k. ú. Kladina žadatele JCh.
II. Neschvaluje prodej zemědělských pozemků v k. ú. Kladina JCh.
Usnesení č. Z/29/3/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
I. Souhlasí se směnou pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou, žadatele společnosti
ALOHA, a. s., IČ:25286447se sídlem Pardubice – část obce Polabiny, Odborářů 346,
PSČ 530 09, zastoupené předsedou představenstva Milanem Hájkem a to směnit
pozemky ve vlastnictví společnosti ALOHA a.s. p. č. 988/1 o výměře 7.483 m2, p. č.
988/3 o výměře 2.875 m2, p. č. 2120/105 o výměře 69 m2, p. č. 2120/115 (celková
výměra 11.751 m2) za pozemky ve vlastnictví města p. č. 815/73 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 181 m2, část p. č. 815/97 – ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 2.308 m2, p. č. 797/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
197 m2 – s podmínkou věcného břemene jízdy a chůze, p. č. 797/9 – trvalý travní porost
o výměře 58 m2, část p. č. 815/66 – trvalý travní porost o celkové výměře
21.189 m2 (celková výměra 11.751 m2). Před uzavřením směnné smlouvy a přesným
vytyčením pozemků bude potřeba výměru určit, tak aby nebyla ohrožena výstavba
plánovaného obchvatu II/298 Sezemice. Veškeré náklady spojené s uzavřením
směnné smlouvy, geometrické zaměření a návrh na vklad budou hrazeny společností
ALOHA a.s. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
II.

Ukládá
1. Zveřejnit v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů, záměr města směnit pozemky společnosti ALOHA
a.s., IČ: 25286447 se sídlem Odborářů 346, 530 09 Pardubice p. č. 988/1, p. č.
988/3, p. č. 2120/105 a p. č. 2120/115 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za pozemky
ve vlastnictví města p. č. 818/73, část p. č. 815/97, p. č. 797/8, p. č. 797/9 a část p.
č. 815/66 v k. ú. Sezemice nad Loučnou.
2. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – pozemků v k. ú.
Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města.
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Usnesení č. Z/30/3/2020
Zastupitelstvo města Sezemice:
I. Bere na vědomí žádost PŠ o směnu části pozemku p. č. 910/29.
II. Neschvaluje směnu pozemku p. č. 861 e vlastnictví žadatele PŠ za část pozemku ve
vlastnictví města p. č. 910/29, oba v k. ú. Sezemice nad Loučnou.
Usnesení č. Z/31/3/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
Neschvaluje prodej části pozemku ve vlastnictví města p. č. 49/1 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou o výměře cca 20 m2 a manželům P.
Usnesení č. Z/32/3/2020
Zastupitelstvo města Sezemice:
I.
Bere na vědomí žádost o směnu pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou a Počaply
nad Loučnou, žadatele pana MH ze dne 07.05.2020.
II. Neschvaluje směnu pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou a Počaply nad Loučnou
dle žádosti MH ze dne 07.05.2020. Předmětem žádosti je směna pozemků ve
spoluvlastnictví MH za pozemky ve vlastnictví města.
III. Konstatuje, že zastupitelstvo města se nebude opakovanou žádostí zabývat. Město
nemá zájem o tyto pozemky v podílovém vlastnictví.
Usnesení č. Z/33/3/2020
Zastupitelstvo města Sezemice 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:
I. Schvaluje Martinu Staňkovi, starostovi, mimořádnou odměnu, a to ve výši jedné měsíční
běžné odměny, která mu náleží, za nadstandardní výkon jim zastávané funkce. Odměna
se poskytuje zejména za mimořádné pracovní úsilí spojené se zajištěním mimořádných
úkolů souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem. Nouzový stav byl
vyhlášen usnesením vlády č. 194 ze dne 12.03.2020 pro území České republiky
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (Covid – 19) na
území České republiky. Dalším důvodem schválení odměny je skutečnost, že starosta
vykonával i další činnosti mimo svoji hlavní funkci. Zajišťoval činnost opatrovníka pro
dva opatrovance, vedl celou její agendu. Osobně se angažoval na realizaci prací na
projektu „Park Mlynářka“. Aktivně se zapojil do sběru tříděného odpadu. V neposlední
řadě se za město účastní a pracuje v představenstvu VaK Pardubice, a.s., bez nároku
na honorář.
II. Schvaluje Ladislavu Kubizňákovi, místostarostovi, mimořádnou odměnu, a to ve výši
jedné měsíční běžné odměny, která mu náleží, za nadstandardní výkon jim zastávané
funkce. Odměna se poskytuje zejména za mimořádné pracovní úsilí spojené
se zajištěním mimořádných úkolů souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem.
Nouzový stav byl vyhlášen usnesením vlády č. 194 ze dne 12.03.2020 pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
(Covid – 19) na území České republiky. Dalším důvodem schválení odměny je
skutečnost, že místostarosta se osobně angažuje na realizaci prací na projektu „Park
Mlynářka“ a dohlíží na veškeré pobíhající akce, na čistotu obce. Aktivně se zapojuje do
sběru tříděného odpadu.
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III. 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 za zajištění mimořádných úkolů souvisejících
s vyhlášeným nouzovým stavem pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (Covid – 19) na území České republiky:
1. Marii Schillerové ve výši 5.000 Kč.
2. Filipovi Mezerovi ve výši 4.000 Kč (bezplatné dodání 100 ks štítů pro město).
Usnesení č. Z/34/3/2020

Zastupitelstvo města Sezemice po provedené volbě v souladu s § 64 odst. 1 zák. č.
6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů:
Volí do funkce přísedícího Okresního soudu v Pardubicích ZK na volební období 2020–2024.
Usnesení č. Z/35/3/2020
Zastupitelstvo města Sezemice:
Pověřuje starostu města k jednání s ředitelem Základní školy Sezemice ve věci mimořádných
odměn učitelům v souvislosti s pandemií.
Usnesení č. Z/36/3/2020
Zastupitelstvo města Sezemice na základě žádosti Ing. Jiřího Vavřiny zařadilo a
projednalo předložené otázky a:
I. Doporučuje žadateli pro získání podrobnějších informací využít veřejně dostupné
informační zdroje města.
II. Projednalo připravenost města na případnou druhou vlnu pandemie.
Usnesení č. Z/37/3/2020
Zastupitelstvo města Sezemice:
Pověřuje místostarostu hlasováním na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Pardubice, a. s. dne 22.06.2020 ve věci změny stanov společnosti dle návrhu představenstva
společnosti.

Ověřovatel:

Marie Schillerová

datum/podpis:

Ověřovatel:

Filip Mezera

datum/podpis:

Martin Staněk
starosta města
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Strana 5 (celkem 5)

