Město Sezemice
Zastupitelstvo města Sezemice

Výpis usnesení zastupitelstva města Sezemice
Den konání jednání:
Místo jednání:

01.11.2021
Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-6991/2021/TAJ/Rá

Usnesení č. Z/54/5/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci vkladů infrastrukturního majetku měst a
obcí do společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. v roce 2021.

II.

Schvaluje smlouvu o upsání akcií, která bude uzavřena mezi společností Vodovody a
kanalizace Pardubice, a. s., Teplého 2014, Pardubice, a městem Sezemice, jako
upisovatelem, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Jedná se o zvýšení
základního kapitálu nepeněžitými vklady v rozsahu:

III.

• sítě technické infrastruktury: vodovodní řad a kanalizační řad SO 01 a vodovod a
SO 02 splašková kanalizace – výtlak v k. ú. Veská v obci Sezemice.
Počet upisovaných akcií:
760 ks
Jmenovitá hodnota jedné (1) akcie:
1.000 Kč
Celkem akcie o jmenovité hodnotě:
760.000 Kč
Emisní kurs akcie na každou upsanou akcii o jmenovité
1.541,54 Kč
hodnotě 1.000 Kč
Projednala

1. Návrh zápisu o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí sepsaný dle ust. §
19 zákona č. 90/2012, zákon o obchodních korporacích, prohlášení o vnesení
nepeněžitého vkladu nemovitých vědí do základního kapitálu společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
2. Prohlášení města Sezemice o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do
základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Schvaluje
IV.
1. Zápis o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí, sepsaný dle ust. § 19
zákona č. 90/2012, zákon o obchodních korporacích, který bude uzavřen mezi
společností Vodovody a kanalizace Pardubic, a. s., se sídlem Teplého 2014,
Pardubice, a městem Sezemice. Zápis je nedílnou součástí tohoto usnesení.
2. Prohlášení města Sezemice o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do
základního kapitálu společnosti, který bude uzavřen mezi Vodovody a kanalizace
Pardubic, a. s., se sídlem Teplého 2014, Pardubice a městem Sezemice.
Prohlášení je nedílnou součástí tohoto usnesení.
V. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření smlouvy o upsání akcií dle bodu II. tohoto
usnesení.
Termín: 05.11.2021
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Usnesení č. Z/55/5/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Schvaluje rozdělení 2. Změny územního plánu na 2a Změnu územního plánu a 2b
Změnu územního plánu, kdy do 2b Změny územního plánu budou zařazeny lokality
uvedené v návrhu 2. Změny územního plánu jako Z2-11, Z2-16a a Z2-16b. 2b Změna
územního plánu bude znovu projednána. V 2a Změně územního plánu budou
ponechány ostatní lokality z návrhu 2. Změny územního plánu Sezemice.

II.

Ukládá ověřit platnost licence na výrobu elektřiny na lokalitu Z2 - 11 v k. ú. Veská (p.
č. 277, 286, 314/4 v k. ú. Veská) a dopravní napojení na lokalitu Z2 -11.

Usnesení č. Z/56/5/2021
Zastupitelstvo města Sezemice s odkazem na usnesení č. Z/73/6/2020 ze dne 01.12.2020
I.

Bere na vědomí , že na základě žádosti v souladu s výzvou o poskytnutí dotace v roce
2021 z podprogramu „Podpora obcí s 3001–10000 obyvateli“ pro dotační titul č.
117D8220A „Podpora obnovy místních komunikací“ nebyla městu schválena dotace
na akci "Oprava místní komunikace ulice Nerudova, Sezemice".

II.

Bere na vědomí , že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 01.10.2021 opět vyhlásilo
výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 z podprogramu „Podpora obcí
s 3001–10000 obyvateli“ pro dotační titul „117D8220A „Podpora obnovy místních
komunikací“, a možnost znovu požádat o dotaci na akci "Oprava místní komunikace
ulice Nerudova, Sezemice".

III. Schvaluje podat na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na základě výzvy k podání
žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 z podprogramu „Podpora obcí s 3001–10000
obyvateli“
pro dotační titul č. 117D8220A „Podpora obnovy místních
komunikací“ žádost o dotaci na akci „Oprava místní komunikace ulice Nerudova“.
Ukončení příjmu žádostí je 17.12.2021.

Ověřovatel:

Procházková Petra

Datum/podpis:
__________________________

Ověřovatel:

Plecháček Vlastimil

Datum/podpis:
__________________________

Martin Staněk
starosta města

Výpis usnesení ZM ze dne 01.11.2021

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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