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Výpis usnesení rady města Sezemice 

  

Den konání jednání: 18.05.2021 

Místo jednání: Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice 

Číslo jednací: SEZ-3141/2021/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. R/61/10/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Schvaluje vyúčtování hospodaření města k 31.03.2021. 

II.  Ukládá vedoucí finančního odboru předložit vyúčtování hospodaření města k 
31.03.2021 zastupitelstvu města. 

Termín: 01.06.2021 

 
Usnesení č. R/62/10/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Souhlasí   

1. S umístěním stavby č. IV-12—2021443/VB/002, název stavby „Sezemice, p. č. 
377/98 – 13 RD knn“. Předpokládaný rozsah dotčení pozemků p. č. 1753/1 a p. č. 
387/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou bude činit 32 bm s tím, že se výměra může 
snížit nebo zvýšit na základě vyhotoveného geometrického plánu. 

2. S uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby č. IV-12—2021443/VB/002, název stavby „Sezemice, p. č. 377/98 
– 13 RD knn“, přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice p. č. 1753/1 a p. č. 
387/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za těchto podmínek: 
a. cena za zřízení věcného břemene bude stanovena jednorázovou úhradou 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. 

II.  Schvaluje zřízení věcného břemene umožňující využití pozemků p. č. 1753/1 a p. č. 
387/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou 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. 
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III.  Schvaluje 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 části pozemků ve vlastnictví města 
Sezemice p. č. 1753/1 a p. č. 387/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, s oprávněnou 
právnickou osobou společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč bez DPH. 

IV.  Ukládá vedoucí odboru: 

1. Do doby vybudování stavby „Sezemice, p. č. 377/98 – 13 RD - knn“ zajistit uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 
stavby dle bodu I. tohoto usnesení. 

2. Po vybudování stavby „Sezemice, p. č. 377/98 – 13 RD knn“ zajistit uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby, 
předloženého geometrického plánu a dle bodu III. tohoto usnesení. 
Termín: 31.12.2021 

 
Usnesení č. R/63/10/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí žádost VK a MU o slevu či prominutí nájemného za užívání 
nebytových prostor v č. p. na Husově náměstí, Sezemice, za období leden - duben 
2021. 

II.  Schvaluje prominutí nájemného za  užívání nebytových prostor v č. p. 92 na Husově 
náměstí, Sezemice, které společně užívají VK a MU, za období leden 2021 - duben 
2021 v plné výši 6.110 Kč.   

 
Usnesení č. R/64/10/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí žádost ZV o slevu či prominutí nájemného za užívání nebytových 
prostor v č. p. 693 Mezi Mosty, Sezemice, za období listopad 2020 a leden 2021 - 
duben 2021. 

II.  Schvaluje prominutí nájemného za užívání nebytových prostor v č. p. 693 Mezi Mosty, 
Sezemice, které užívá ZV, za období za období listopad 2020 a leden 2021 - duben 
2021 v plné výši 2.356 Kč a prominutí paušálního poplatku za elektrickou energii ve 
výši 267 Kč.   

 
Usnesení č. R/65/10/2021  

Rada města Sezemice podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) v platném a účinném znění 

I.  Ruší s účinností od 01.06.2021 usnesení č.  RM/39/2/2010 ze dne 16.12.2010, 
usnesení č. R/30/4/2017  ze dne 22.02.2017 a usnesení č. R/6/1/2020  ze dne 
15.01.2020. 

II.  Bere na vědomí informaci č. 5/2021 Ministerstva vnitra ČR ze dne ze dne 24.03.2021, 
č. j. MV-130675-13/VS-2020, ve věci hrazení správních poplatků a smluvních odměn 
snoubenci v souvislosti s uzavíráním manželství a k tzv. provozním poplatkům. 

III.  Stanoví s účinností od 01.06.2021: 

1. Oddacími dny jsou každý sudý pátek  od 11:00 hodin do 14:00 hodin a každá sudá 
sobota od 09:00 hodin do 14:00 hodin. 

2. Připadá-li oddací den na státem uznávaný svátek nebo na 31.12., tento den 
oddacím dnem není. 

3. Místem konání svatebních obřadů je obřadní síň na Městském úřadu 
v Sezemicích, Husovo náměstí 790. 
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4. Obřady ve dnech 01.01., 24.12., 25.12., 26.12. a 31. 12. každého kalendářního 
roku se nebudou konat. 

 
Usnesení č. R/66/10/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí doporučení finančního výboru o návrhu rozdělení dotace pro 
organizace pro rok 2021. 

II.  Schvaluje poskytnutí dotace spolkům (§ 6112) pro rok 2021 takto: 

1. Dotaci ve výši 15.000 Kč Sdružení cyklistů Pardubicka, z. s., IČ 26527103, na akci 
Memoriál Jarky Krátkého, závod mládeže. 

2. Dotaci ve výši 35.000 Kč Mysliveckému spolku Sezemice,  IČ 60158620, na 
zařízení na chlazení a mrazení ulovené zvěře, ohřev teplé vody. 

3. Dotaci ve výši 15.000 Kč Českému svazu včelařů, z. s., IČ 64242463, na odborné 
přednášky a kurzy pro včelaře. 

4. Dotaci ve výši 25.000 Kč ZO Českého zahrádkářského svazu, z. s., IČ 75036673, 
na opravu prostor budovy zahrádkářů č. p. 262, Sadová, Sezemice. 

5. Dotaci ve výši 49.000 Kč Pěveckému sboru Hluboká Orba, z. s., IČ 08399158, na 
propagaci spolku a na příspěvek na koncertní oblečení, členský poplatek a na 
přehlídku Sezemické vorání 2021. 

6. Dotaci ve výši 10.000 Kč Pétanque klubu Sezemice, z. s., IČ 047239023, na nákup 
vybavení. 

7. Dotaci ve výši 11.000 Kč Janu Rajnetovi, Dražkov 42, IČ 61231037, na  materiál 
na akce pro děti. 

8. Dotaci ve výši 49.000 Kč Oblastní charitě Pardubice, IČ 46492160, na pokrytí 
provozních nákladů na terénní pečovatelské služby obyvatelům Sezemic. 

9. Dotaci ve výši 5.000 Kč Domovu pro seniory Heřmanův Městec, IČ 75123932, na 
poskytování sociální služby klientovi DPS ze Sezemic. 

10. Dotaci ve výši 10.000 Kč Lince Bezpečí, z.s. IČ 61383198, na pokrytí části nákladů 
telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky. 

11. Dotaci ve výši 15.000 Kč Domovu u Fontány Přelouč, IČ 71176225, na 
poskytování sociálních služeb klientům ze Sezemic. 

12. Dotaci ve výši 2.000 Kč Kontaktu Ústí n. Orlicí o.p.s., IČ 61239488, na zajištění 
nepřetržitého provozu krajské Linky důvěry v roce 2021. 

13. Dotaci ve výši 5.000 Kč České abilympijské asociaci, z.s., IČ 67363156, na 
částečnou úhradu nákladů na ubytování účastníků Národní abilympiády 2021. 

14. Dotaci ve výši 40.000 Kč Spolku divadelních ochotníků J. K. Tyl Sezemice, z. s., 
IČ 65667697, na vybavení. 

III.  Schvaluje poskytnutí dotace zájmovým organizacím na rozvoj mládeže a sportu (§ 
3419) pro rok 2021 takto: 

1. Dotaci ve výši 39.000 Kč organizaci Junák - český skaut, středisko A. Bartoše 
Sezemice, z. s., Kunětická 499, Sezemice, IČ 60159936. 

2. Dotaci ve výši 20.000 Kč organizaci Český kynologický svaz, základní kynologická 
organizace Sezemice, Nerudova 744, Sezemice, IČ 60160179. 

3. Dotaci ve výši 16.000 Kč organizaci Agility Sezemice, z.s., Nerudova 732, 
Sezemice, IČ: 26664569. 

4. Dotaci ve výši 5.000 Kč Mgr. Zuzaně Bařinkové na pořádání neziskového 
překážkového závodu pro mládež a dospělé „SEZEMIS“ v roce 2021- školní 
projekt Ondřeje Bařinky. 
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IV.  Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace zájmovým organizacím 
na rozvoj mládeže a sportu (§ 3419) pro rok 2021 takto: 

1. Dotaci ve výši 168.000 Kč spolek TJ Spartak Sezemice, z.s., Mezi Mosty 726, 
Sezemice, IČ 42938937, s rozdělením pro oddíl kopané dotaci ve výši 92.000 Kč, 
odbor sport pro všechny dotaci ve výši 76.000 Kč. 

2. Dotaci ve výši 112.000 Kč pro spolek Kanoistický klub Prosport Sezemice, z.s., 
Lukovna 6, Sezemice, IČ 60159693.  

3. Dotaci ve výši 67.000 Kč pro spolek ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Sezemice, 
Ke Křížku 658, Sezemice, IČ 60157291. 

4. Dotaci ve výši ve výši 73.000 Kč pro spolek Hasiči Sezemice, z.s., Mezi Mosty 
693, Sezemice, IČ 64810216, s rozdělením pro oddíl mladí hasiči dotaci ve 
výši  43.000 Kč a na oslavy založení 140 let SDH v Sezemicích dotaci ve výši 
30.000 Kč. 

V.  Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace (§ 3322) pro rok 2021 
takto: 

1. Dotaci ve výši 50.000 Římskokatolické farnosti Sezemice, IČ 60161281 na obnovu 
fasády průčelí kostela. 

VI.  Ukládá vedoucí FO: 

1. Uzavřít se zájmovými organizacemi dle bodu II. a III. tohoto usnesení 
veřejnoprávní smlouvy. 

2. Předložit zastupitelstvu města návrh na poskytnutí dotací pro zájmové organizace 
a ostatní organizace dle bodu IV. a V.  tohoto usnesení. 

3. Postupovat podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.    

Termín: 30.06.2021 

 
Usnesení č. R/67/10/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby č. 021 (smlouva 
bude uzavřená mezi městem Sezemice a VaK Pardubice a. s.), týkající se vybudování 
prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v k. ú. Sezemice nad Loučnou a o 
následném bezúplatném převzetí VaK Pardubice a.s. 

II.  Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci 
stavby č. 021, která bude uzavřena mezi městem Sezemice a společností VAK 
Pardubice a.s. 

III.  Ukládá vedoucí OSMŽP předložit smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 
č. 021 dle bodu II. tohoto usnesení. 

Termín: 01.06.2021 

 
Usnesení č. R/68/10/2021  

Rada města Sezemice 

I.  Schvaluje přidělit byt č. 11  v DPS, Tyršovo náměstí 721, Sezemice, MD s účinností 
od 01.06.2021 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 36 Kč/m2. 

II.  Ukládá vedoucí OSMŽP zabezpečit veškeré náležitosti spojené s uzavřením nájemní 
smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení. 

Termín: 31.05.2021 
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Usnesení č. R/69/10/2021  

Rada města Sezemice 

Schvaluje Mgr. Jiřímu Březinovi, řediteli Základní školy Sezemice, okres Pardubice, 
mimořádnou odměnu za mimořádnou nadstandardní práci a řízení školy v době pandemie 
koronaviru. 

 
Usnesení č. R/70/10/2021  

Rada města Sezemice 

Bere na vědomí protokol o kontrole ze dne 14.05.2021, č. j. 7037/8.42/21-1. Kontrola byla 
provedena Oblastním inspektorátem práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj a byla 
zaměřena na BOZP při provozu a údržbě veřejného osvětlení. 

  

  

  

  

Ověřovatel: Plecháček Vlastimil Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


