Město Sezemice
Zastupitelstvo města Sezemice

Výpis usnesení zastupitelstva města Sezemice
Den konání jednání:

01.12.2020

Místo jednání:
Číslo jednací:

Město Sezemice, sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice
SEZ-6834/2020/TAJ/Rá

Usnesení č. Z/50/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
Schvaluje a dále:
1. Ponechává v evidenci: Z/50/5/2010, Z/7/2//2020, Z/8/2//2020, Z/44/5/2020,
Z/46/5/2020, Z/47/5/2020, Z/48/5/2020.
2. Vyřazuje z evidence: Z/12/2/2014, Z/58/6/2019, Z/66/6/2019, Z/9/2//2020,
Z/26/3/2020, Z/29/3/2020, Z/45/5/2020, Z/49/5/2020.
II. Schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy.
I.

Usnesení č. Z/51/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady města.
Usnesení č. Z/52/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30.09.2020.
Usnesení č. Z/53/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice podle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
I.

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 10 uvedené v rozpočtovém opatření dle
závazných ukazatelů č. 4/2020.

II. Pověřuje vedoucí finančního odboru k provedení rozpočtových změn k 31.12.2020 tak,
že vyšší příjmy budou rozpočtovou změnou upraveny ve výdajích na rezervu.
III. Pověřuje starostu k provedení rozpočtových změn k 31.12.2020 v případě, že město
obdrží v měsíci prosinci 2020 dotace a k provedení rozpočtových změn č. 7, 8 a 9, které
se týkají schválené dotace na akce „Cyklostezka podél I/36 Sezemice“ a „Chodník v
ulici Mezi mosty Sezemice“. Změny se provedou v souladu se stanovenými podmínkami
dotace (změna charakteru dotace - investiční nebo neinvestiční).
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Usnesení č. Z/54/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
I.

Schvaluje

1. Rozpočet města Sezemice na rok 2021 o celkových příjmech ve výši 78.365.800
Kč, celkových výdajích 108.165.800 tis. Kč a celkovém financování ve
výši 29.800.000 Kč.
2. Závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2021 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 příspěvkové organizaci Základní škola Sezemice, okres Pardubice, a
to příspěvek na provoz ve výši 5.500.000 Kč a příspěvek na investice ve výši 0
Kč.
4. Příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Pohádka, Sezemice, a to
příspěvek na provoz ve výši 3.235.000 Kč a příspěvek na investice ve výši 0.
5. Příděl do Sociálního fondu ve výši 650.000 Kč.
6. 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
01.01.2021.
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 2021 a stanovením „Pravidel
čerpání sociálního fondu pro zaměstnance v roce 2021“.
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 2021.
III. Pověřuje zaměstnance, zařazené do 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 2021.
IV. Ukládá zabezpečit hospodaření města
k rozpočtovému hospodaření města.

v souladu

se

směrnicí

č.

4/2019,

Usnesení č. Z/55/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Schvaluje prodej pozemku p. č. 140/19 o výměře 1.436 m2 v k. ú. Veská, odděleného
geometrickým plánem č. 360-53/2019 paní RŽ a FC za kupní cenu 1.001 Kč/m2 + DPH
a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města.

II. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření kupní smlouvy dle podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru a zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
pozemku dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 31.03.2021
III. Ruší tímto usnesením usnesení č. Z/47/5/2020 bod III. ze dne 01.09.2020.

Výpis usnesení ZM ze dne 01.12.2020
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Usnesení č. Z/56/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Konstatuje , že záměr města prodat část pozemku p. č. 456/1 (označen č. 1 dle návrhu
prostorového řešení lokality Z39) 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, od
10.09.2020 do 26.09.2020.

II. Bere na vědomí došlé žádosti o koupi části pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Veská od níže
uvedených žadatelů:
1. BS, bytem xxx,
2. BS a SS, oba bytem xxx,
3. VN, bytem xxx.
III. Schvaluje prodej části pozemku p. č. 456/1, označeného č. 1 dle návrhu prostorového
řešení lokality Veská Z36, v k. ú. Veská paní BS, bytem xxx za podmínek:
1. Kupní cena pozemku označeného dle návrhu prostorového řešení lokality Z39
jako č.1 se stanovuje ve výši 750 Kč/m2 bez DPH
2. Pozemek označen jako č. 1 bude prodán pouze s podmínkou, že bude sloužit
jako zahrada bez možnosti výstavby jakékoliv samostatné stavby.
3. Pozemek č. 1 bude mít výměru nanejvýš cca 514 m2, přesná výměra bude
vytyčena geometrickým plánem před podpisem kupní smlouvy.
4. Kupní cena bude uhrazena po podpisu kupní smlouvy.
5. Kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
6. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
7. 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.
8. Kupní smlouva bude obsahovat ustanovení o zřízení věcného práva předkupního
na dobu určitou 5 let od podpisu kupní smlouvy za dohodnutou kupní cenu,
uvedenou v kupní smlouvě, při respektování § 2136 občanského zákoníku.
9. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku bude hradit budoucí kupující.
IV. Ukládá vedoucí OSMŽP:
1. Zajistit vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku p. č. 456/1
(označen č. 1 dle návrhu prostorového řešení lokality) o výměře cca 514 m2.
2. Zajistit veškeré potřebné náležitosti spojené s uzavřením kupní smlouvy dle bodu
III.

Usnesení č. Z/57/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Neschvaluje převod vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům st. p. č. 1023
v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města do vlastnictví VS, bytem xxx.

II. Ukládá informovat žadatele dle bodu I. tohoto usnesení.

Výpis usnesení ZM ze dne 01.12.2020
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Usnesení č. Z/58/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Bere na vědomí žádost o směnu části pozemku p. č. 864 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
od HL, bytem xxx, která zastupuje majitele pozemku, svého otce MH, na základě plné
moci, za část pozemku p. č. 910/29, který je v majetku města, za účelem postavení si
rodinného domu nebo části pozemku p. č. 910/29 v majetku města na zbudování si na
vlastní náklady příjezdové štěrkové cesty.

II. Neschvaluje směnu části pozemku p. č. 864 v k. ú. Sezemice nad Loučnou ve
vlastnictví MH za část pozemku p. č. 910/29 v k. ú. Sezemice nad Loučnou ve vlastnictví
města Sezemice, a to ani jednu z navržených variant.
Usnesení č. Z/59/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Bere na vědomí žádost od společnosti Replyn s.r.o., IČ: 25263544, se sídlem
Bělehradská 542, 530 09 Pardubice – jednatelem společnosti Karlem Myškou, která
zastupuje na základě plné moci společnost RWE GasNet s.r.o., o zrušení smlouvy o
budoucí smlouvě kupní a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9414000417
uzavřenou mezi městem Sezemice a společností RWE GasNet s.r.o. na koupi části
pozemku p. č. 387/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou a to dohodou.

II. Souhlasí s ukončením smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. smlouvy č. 9414000417 uzavřenou dne 02.04.2015 mezi městem
Sezemice a společností RWE GasNet s.r.o. na koupi části pozemku p. č. 387/1 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou dohodou, a to v plném rozsahu s tím, že veškeré náklady, které
ukončením smlouvy vzniknou, nebude hradit město Sezemice.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit veškeré potřebné náležitosti spojené s
ukončením smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene dle bodu II. tohoto usnesení, a to dohodou.
T: 31.01.2021
Usnesení č. Z/60/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Souhlasí s převodem vlastnického práva k nemovitým věcem pozemkům 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 z vlastnictví města do vlastnictví RS, bytem xxx, za kupní cenu
300 Kč/m2.

II. Ukládá vedoucí OSMŽP:
1. V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů zveřejnit záměr města prodat p. č. 447/8 o 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 za kupní cenu 300 Kč/m2.
2. Po zveřejněném záměru předložit zprávu, týkající se převodu vlastnického práva
- pozemcích 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.

Výpis usnesení ZM ze dne 01.12.2020
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Usnesení č. Z/61/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Bere na vědomí žádost JS, bytem xxx, o schválení smlouvy o spolupráci při přípravě a
realizaci stavby č. 014, 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. Schvaluje smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby č. 014, která bude
uzavřena mezi JS, bytem xxx, jako stavebníkem a investorem, městem Sezemice a
společností VAK Pardubice.
III. Schvaluje po vybudování vodovodu a kanalizace v k. ú. Veská převzít od JS, bytem
xxx, vodovodní řad PE100RC DN 63 SDR 11. v celkové délce 101,4 m a tlakovou
kanalizaci z PE 100 RC DN 63 SDR 11 v délce 100,7 m, umístěné na pozemcích p. č.
140/2, 423/33, 423/1, 423/29, 165/33, 165/34, 424/1, vše v k. ú. Veská, a to bezúplatně
do vlastnictví města Sezemice za předpokladu doložení všech potřebných dokladů,
včetně tlakových a vodovodních zkoušek.
IV. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci
stavby č. 014 dle bodu II. tohoto usnesení.
Usnesení č. Z/62/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Bere na vědomí žádost FP, bytem xxx, o prodej části pozemku p. č. 1872/3 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou z majetku města Sezemice.

II. Schvaluje prodej části pozemku p. č. 1872/3 o výměře cca 4 m2 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou Františkovi Plačkovi, bytem Husovo náměstí 51, 533 04 Sezemice, a to za
kupní cenu minimálně 300 Kč/m2 bez DPH a za podmínky, že veškeré náklady spojené
s prodejem pozemku uhradí žadatel. Tento pozemek nemá jiné využití.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP:
1. V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů, zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č.
1872/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 4 m2, a to za kupní cenu
minimálně 300 Kč/m2 bez DPH a za podmínky, že veškeré náklady spojené s
převodem pozemku uhradí žadatel
2. Předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva - části pozemku p. č.
1872/3 v k. ú. Sezemice nad Loučno o výměře cca 4 m2 zastupitelstvu města.
T: 31.03.2021
Usnesení č. Z/63/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
Bere na vědomí žádost pana MB, bytem xxx, o prodej částí pozemků p. č. 815/97 a
části p. č. 910/29 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, které jsou ve vlastnictví města.
II. Neschvaluje prodej částí pozemků p. č. 815/97 a části p. č. 910/29 v k. ú. Sezemice
nad Loučnou, které jsou v majetku města, o který požádal MB, bytem xxx.

I.

III. Souhlasí s tím, že si pan MB může na hranici pozemku města Sezemice p. č. 910/29 a
jeho pozemku p. č. 815/5 v k. ú. Sezemice nad Loučnou vysázet stromy (viz příloha,
která je součástí materiálu).

Výpis usnesení ZM ze dne 01.12.2020
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Usnesení č. Z/64/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Bere na vědomí žádost MS, bytem xxx, o prodej pozemku, označeného jako p. č.
140/20 v k. ú. Veská, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 140/1 geometrickým
plánem č. 360-53/2019. MS má zájem o koupi posledního pozemku p. č. 140/20 o
výměře 1.422 m2. Nabízí kupní cenu 1.000 Kč/m2 + DPH a souhlasí s podmínkami
uvedenými v záměru.

II. Schvaluje prodej pozemku, označeného jako p. č. 140/20 v k. ú. Veská o výměře 1.422
m2, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 140/1 geometrickým plánem č. 36053/2019, MS, bytem xxx, za kupní cenu 1.000 Kč/m2 + DPH a za podmínek uvedených
v záměru.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření kupní smlouvy dle podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru a zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
pozemku dle bodu II. tohoto usnesení.
Usnesení č. Z/65/6/2020
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
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 2021.
II. Schvaluje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů změnit ve výši 700 Kč na jednoho
poplatníka.
I.

III. Vydává obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2020, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
IV. Ukládá tajemnici městského úřadu zveřejnit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020
v souladu s § 12 zákona č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
T: 05.12.2020
Usnesení č. Z/66/6/2020
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 starostovi Martinu Staňkovi mimořádnou odměnu ve výši jedné měsíční
běžné odměny, která mu náleží za nadstandardní výkon jím zastávané funkce. Odměna
bude poskytnuta zejména za mimořádné pracovní úsilí, spojené se zajištěním
mimořádných úkolů souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem. Nouzový stav byl
vyhlášen usnesením vlády pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (Covid – 19) na území České republiky.
Odměna se dále starostovi poskytuje 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 vyžadují
neustálou koordinaci, při které je nutná účast starosty jako zástupce investora, která

Výpis usnesení ZM ze dne 01.12.2020
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mnohdy zasahuje i do jeho volného času mimo rámec jeho běžné pracovní doby, 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, za práci spojenou s činností
opatrovníka pro dva opatrovance, vede celou její agendu (administrativa, spolupráce se
sociálními pracovnicemi, zajišťování veškerých potřeb - nákupy, vyřizování po úřadech
apod.), za osobní angažovanost na přípravě a realizaci prací na projektu „Park
Mlynářka“. Vzhledem k absenci pracovníků na odboru správy majetku a ŽP dále osobně
dohlížel na veškeré probíhající akce, vykonával dozorovou činnost investora. Za aktivní
zapojení se při svozu tříděného komunálního odpadu vykonával práci řidiče při svozu
komunálního odpadu.
II. Schvaluje místostarostovi Ladislavu Kubizňákovi mimořádnou odměnu, a to ve výši
jedné měsíční běžné odměny, která mu náleží za nadstandardní výkon jím zastávané
funkce. Odměna bude poskytnuta zejména za mimořádné pracovní úsilí, spojené
se zajištěním mimořádných úkolů souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem.
Nouzový stav byl vyhlášen usnesením vlády pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (Covid – 19) na území
České republiky. Odměna se dále místostarostovi poskytuje 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 vyžadují neustálou koordinaci, při které je nutná účast místostarosty jako
zástupce investora, která mnohdy zasahuje i do jeho volného času mimo rámec jeho
běžné pracovní doby. Za realizaci prací na projektu „Park Mlynářka“, za osobní
angažovanost na dalších projektech, zejména školských a kulturních, za práci spojenou
se zlepšením vzhledu města, dohlíží na čistotu města, za aktivní zapojení se při svozu
tříděného komunálního odpadu - zajišťuje pytlový sběr tříděného odpadu.
Usnesení č. Z/67/6/2020
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 2020 pro:

1. Finanční výbor částku 17.600 Kč.
2. Kontrolní výbor částku 13.400 Kč.
II. Schvaluje peněžité plnění pro členy komisí za činnost za období roku 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 2.000 Kč
6. Komisi pro projednávání přestupků města Sezemice částku 10.500 Kč.
III. Schvaluje odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon
funkce člena finančního výboru a kontrolního výboru a za výkon funkce člena komise 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 2020, každé ve výši 2.000 Kč.
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Usnesení č. Z/68/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
Bere na vědomí termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2021.
Usnesení č. Z/69/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
Schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2021.
Usnesení č. Z/70/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
Schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2021.
Usnesení č. Z/71/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
Schvaluje smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje
v období od 13.12.2020 do 11.12.2021 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 103.201 Kč.
Usnesení č. Z/72/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
Schvaluje smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v roce 2021, 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 2021 je ve výši 636.736 Kč.
Usnesení č. Z/73/6/2020
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Bere na vědomí výzvu v rámci podprogramu „Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli“
pro dotační titul „117D8220A Podpora obnovy místních komunikací“, kterou vyhlásilo
Ministerstvo pro místní rozvoj a možnost požádat o dotaci na akci "Oprava místní
komunikace ulice Nerudova, Sezemice".

II. Schvaluje podat na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podprogramu „Podpora obcí
s 3001 – 10000 obyvateli“ pro dotační titul „117D8220A Podpora obnovy místních
komunikací“ žádost o dotaci na akci „Oprava místní komunikace ulice Nerudova“.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP zabezpečit podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj v
rámci podprogramu „Podpora obcí s 3001–10000 obyvateli“ pro dotační titul
„117d8220A Podpora obnovy místních komunikací“ na akci „Oprava místní komunikace
ulice Nerudova“.
T: 21.12.2020
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