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Výpis usnesení zastupitelstva města Sezemice 

  

Den konání jednání: 02.07.2021 

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

Číslo jednací: SEZ-4184/2021/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. Z/33/3/2021  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Schvaluje poskytnutí humanitárního finančního daru z rozpočtu města na rok 2021 z 
§ 5269 ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, položka 
5321 neinvestiční transfery obcím, v celkové výši 500.000 Kč obcím Jihomoravského 
kraje, postiženým živelní pohromou (vichřicí) v červnu 2021. 

II.  Schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 Rozpočtového opatření dle závazných ukazatelů 
č. 3/2021. Finanční prostředky budou uvolněny z rezervy města (§ 6409, pol. 5901) a 
budou použity formou daru  (§ 5269 ostatní správa v oblasti hospodářských opatření 
pro krizové stavy, položka 5321 neinvestiční transfery obcím). 

III.  Pověřuje starostu rozhodnutím, jaké obci postižené vichřicí v červnu 2021 budou 
finanční prostředky poukázány a zda bude finanční dar poukázán prostřednictvím 
Sdružením místních samospráv ČR, z. s., nebo přímo na základě darovací smlouvy 
konkrétní obci, či obcím, a to na základě zjištěné potřebnosti.  

IV.  Schvaluje   

1. Znění vzorové darovací smlouvy dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 zprávy mezi 
městem a obcí Jihomoravského kraje, postižené živelní pohromou. 

2. Znění vzorové darovací smlouvy dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 mezi městem 
a Sdružení místních samospráv, z. s. 

3. Znění vzorové darovací smlouvy mezi městem Sezemice a dárcem, kde 
předmětem smlouvy je finanční dar určený ve prospěch obcí a regionů 
zasažených vichřicí v červnu 2021. 

V.  Ukládá starostovi města připravit a uzavřít darovací smlouvy o poskytnutí 
humanitárního finančního daru z rozpočtu města na rok 2021 obcím Jihomoravského 
kraje, postiženým živelní pohromou (vichřicí) dle důvodové zprávy. 

Termín: 30.09.2021 

 
Usnesení č. Z/34/3/2021  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Schvaluje změnu účelu části poskytnuté dotace. Z celkové výše dotace (30.000 Kč), která 
byla určena na oslavy založení 140 let SDH v Sezemicích, bude částka ve výši 15.000 Kč 
použita jako dar ve prospěch obcí zasažených vichřicí v červnu 2021.  

 
  



č. j. SEZ-4184/2021/TAJ/Rá 
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Usnesení č. Z/35/3/2021  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Bere na vědomí námitky k projednávanému návrhu druhé změny Územního plánu 
Sezemice.   

II.  Schvaluje rozdělení projednávání druhé změny Územního plánu Sezemice na změny 
2a a 2b, kde změna 2b bude obsahovat pouze lokalitu Z 2-11 Veská. Změna 2a bude 
obsahovat ostatní projednávané lokality.  

  

  

  

  

Ověřovatel: Holá Jana Datum/podpis: 
__________________________ 

  

Ověřovatel: Krejčík Luboš Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


