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Výpis usnesení rady města Sezemice 

  

Den konání jednání: 04.11.2020 

Místo jednání: město Sezemice - sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice 

Číslo jednací: SEZ-6346/2020/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. R/133/20/2020  

Rada města Sezemice 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit hospodaření města k 30.09.2020. 

II. Ukládá starostovi předložit vyúčtování hospodaření města k 30.09.2020 zastupitelstvu 
města. 

Termín: 01.12.2020 
 
Usnesení č. R/134/20/2020  

Rada města Sezemice 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu na rok 2021. 

II. Ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu na rok 2021 zastupitelstvu města. 

Temín: 01.12.2020 
 
Usnesení č. R/135/20/2020  

Rada města Sezemice 

Bere na vědomí změny uvedené pod číslem 1 - číslem 5 rozpisu rozpočtu roku 2020 č. 
3/2020. 
  
Usnesení č. R/136/20/2020  

Rada města Sezemice 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým 
věcem pozemkům p. č. p. č. 447/8 o výměře cca 216 m2, p. č. 447/9 o výměře 19 m2 a 
p. č. 447/10 o výměře 123 m2 vše v k. ú. Počaply nad Loučnou z vlastnictví města Radku 
Stehnovi, bytem V Zahrádkách 529, 530 03 Pardubice za kupní cena 100 Kč/m2. 

II. Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – 
pozemků p. č. p. č. 447/8 o výměře cca 216 m2, p. č. 447/9 o výměře 19 m2 a p. č. 
447/10 o výměre 123 m2 vše v k. ú. Počaply nad Loučnou zastupitelstvu města. 

Termín: 01.12.2020 
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Usnesení č. R/137/20/2020  

Rada města Sezemice na základě žádosti Jaroslava Pallase 

Souhlasí s povolením vstupu na pozemky města, a to na pozemky p. č. 1123 a část p. č. 
1121  v k. ú. Dražkov nad Labem (vyznačeno v mapě, která je přílohou  materiálu) za účelem 
pořádání sportovních aktivit (airsoft a lukostřelba), a to od 05.11.2020 na dobu neurčitou s tím, 
že v době konání sportovních aktivit bude místo označeno cedulemi s informací o probíhající 
hře.   
  
Usnesení č. R/138/20/2020  

Rada města Sezemice 

I. Bere na vědomí žádost pana JS, bytem xxx, týkající se vybudování nového vodovodu 
v délce 101,4 m a tlakové kanalizace v délce 100,7 m v k. ú. Veská, kterou by si mělo 
město Sezemice po vybudování převzít bezúplatně do svého vlastnictví. 

II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci 
stavby č. 014 mezi stavebníkem a investorem JS, městem Sezemice a společností VAK 
Pardubice a.s. 

III. Doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vodovodu a kanalizace 
v k. ú. Veská z majetku JS, bytem xxx, do vlastnictví města za předpokladu doložení 
všech potřebných dokladů včetně tlakových a vodovodních zkoušek. Jedná se o 
vodovodní řad PE100RC DN 63 SDR 11 v celkové délce 101,4 m a tlakovou kanalizaci 
PE 100 RC DN 63 SDR 11 v délce 100,7  m. Sítě jsou umístěny v pozemcích p. č. 140/2, 
423/33, 423/1, 423/29, 165/33, 165/34, 424/1, vše v k. ú. Veská.  

IV. Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu zastupitelstvu města dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení. 

Termín: 01.12.2020 
 
Usnesení č. R/139/20/2020  

Rada města Sezemice 

I. Doporučuje zastupitelstvu města 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 2020 pro: 

1. Finanční výbor částku 17.600 Kč. 
2. Kontrolní výbor částku 13.400 Kč. 

II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit peněžité plnění pro členy komisí za činnost v 
roce 2020 pro: 

1. Komisi sportu částku 36.900 Kč. 
2. Komisi pro občanské záležitosti částku 29.400 Kč. 
3. Komisi kultury částku 31.200 Kč. 
4. Komisi sociální částku 21.800 Kč. 
5. Komisi likvidační a škodní částku 2.000 Kč 

6. Komisi pro projednávání přestupků města Sezemice částku 10.500 Kč. 
III. Ukládá místostarostovi připravit návrh rozdělení odměn pro jednotlivé členy výborů a 

komisí a tento návrh předložit zastupitelstvu města. 
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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 2020, 
každé ve výši 2.000 Kč.  

  

  

  

  

Ověřovatel: Plecháček Vlastimil Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


