Město Sezemice
Zastupitelstvo města Sezemice

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

07.12.2021
Sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-7711/2021/TAJ/Rá

Usnesení č. Z/57/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo kontrolní zprávu o plnění usnesení a tuto
I.

II.

Schvaluje a dále:
1. Ponechává v evidenci: Z/50/5/2010, Z/55/6/2020, Z/64/6/2020.
2. Vyřazuje z evidence: Z/7/2/2020, Z/54/6/2020, Z/33/3/2021, Z/40/4/2021,
Z/41/4/2021, Z/42/4/2021, Z/43/4/2021, Z/45/4/2021, Z/46/4/2021, Z/49/4/2021,
Z/50/4/2021.
Schvaluje prodloužení termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy.

Usnesení č. Z/58/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. Z/59/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
Schvaluje hospodaření města k 30.09.2021.
Usnesení č. Z/60/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 - č. 12 uvedené v rozpočtovém opatření č. 5/2021.

II.

Pověřuje vedoucí finančního odboru k provedení rozpočtových změn k 31.12.2021
tak, že vyšší příjmy budou rozpočtovou změnou upraveny na rezervu.

III. Pověřuje starostu k provedení rozpočtových změn k 31.12.2021 v případě, že město
obdrží v měsíci prosinci 2021 dotace.
Usnesení č. Z/61/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Schvaluje
1. Rozpočet města Sezemice na rok 2022 o celkových příjmech ve výši 79.747.500
Kč, celkových výdajích 125.247.500 Kč a celkovém financování ve
výši 45.500.000 Kč.
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II.

III.

2. Závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2022 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 5.855.000 Kč a příspěvek na investice ve výši 0 Kč.
4. Příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Pohádka, Sezemice, a to
příspěvek na provoz ve výši 3.498.000 Kč a příspěvek na investice ve výši 0.
5. Příděl do Sociálního fondu ve výši 700.000 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 01.01.2022.
7. Pravidla pro poskytování dalších plnění z rozpočtu města pro členy zastupitelstva
města.
8. V souladu s § 80 zákona o obcích z rozpočtu města poskytnout členům
zastupitelstva města tyto příspěvky:
a. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu,
místostarostu nebo člena zastupitelstva města pověřeného k přijímání projevu
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství ve výši 500 Kč na jeden den.
b. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech starostovi ve výši
14.000 za rok a místostarostovi ve výši 8.000 Kč za rok.
c. Příspěvek na stravování uvolněným členům zastupitelstva ve výši 80 Kč na 1
stravenku.
d. Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní
spoření nebo životní pojištění, starostovi a místostarostovi ve výši 1.000 Kč za
měsíc.
e. Příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvek
na rekreaci uvolněnému členovi zastupitelstva v celkové výši 4.000 Kč za rok.
f. Odměnu při významném životním výročí členovi zastupitelstva města ve výši
2.500 Kč.
g. Příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva
města v maximální výši 500 Kč za rok.
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 2022 a stanovením „Pravidel
čerpání sociálního fondu pro zaměstnance v roce 2022“.
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 2022.
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 2022.

IV. Ukládá zabezpečit hospodaření města v souladu se směrnicí č. 4/2019, k
rozpočtovému hospodaření města.

Výpis usnesení ZM ze dne 07.12.2021
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Usnesení č. Z/62/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Konstatuje, že záměr města prodat nemovitý majetek pozemek označen jako p. č.
1913 o výměře 216 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
od 21.09.2021 – 07.10.2021.

Schvaluje prodej pozemku p. č. 1913 o výměře 216 m2 nacházejícího se
v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, který je zapsán na listu vlastnictví č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, ve
vlastnictví města Sezemice RF a JF, do společného jmění manželů za těchto
podmínek:
1. Kupní cena je 400 Kč/m2
2. Kupující uhradí správní poplatek 2.000 Kč za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3. Kupující uhradí veškeré případně vzniklé náklady spojené s uzavřením smlouvy.
4. 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.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit veškeré náležitosti spojené s uzavřením kupní smlouvy
dle bodu II. tohoto usnesení.
II.

Termín: 31.01.2022
Usnesení č. Z/63/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Konstatuje , že záměr města bezúplatně převést pozemky p. č. 2120/13, p. č. 2120/31,
p. č. 2120/69, p. č. 2120/74, p. č. 2120/22 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví
města Sezemice do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic, s. p., správa Pardubice,
Hlaváčova 902, Pardubice, byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 23.09.2021 –
09.10.2021.

Souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků směnnou smlouvou mezi městem
Sezemice a Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
Pardubice s tím, že město Sezemice doplatí rozdíl ceny 404 Kč.
1. Ředitelství silnic a dálnic , s. p., městu Sezemice smění pozemky v k. ú. Počaply
nad Loučnou: p. č. 429/10, p. č. 429/11, p. č. 429/13, p. č. 429/14, p. č. 429/19, p.
č. 429/17 a p. č. 429/9, v k. ú. Sezemice na Loučnou: p. č. 1908/15, p. č. 1908/16,
p. č. 1801/11, p. č. 1885/1, p. č. 1801/12, p. č. 1870/5, p. č. 1801/3, p. č. 1801/10,
p. č. 1870/3, p. č. 1870/4, p. č. 1831/26, p. č. 1831/2, p. č. 1831/25, p. č. 1831/7 a
v k. ú. Pardubice: p. č. 2720/48.
2. Město Sezemice smění Ředitelství silnic a dálnic, s. p., pozemky v k. ú. Sezemice
nad Loučnou: p. č. 2120/13, p. č. 2120/31, p. č. 2120/69, p. č. 2120/74, p. č.
2120/22
III. Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření směnné smlouvy, která je přílohou tohoto
materiálu.

II.

Termín: 31.01.2022

Výpis usnesení ZM ze dne 07.12.2021
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Usnesení č. Z/64/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Konstatuje , že záměr města směnit část pozemku p. č. 1647/70 o výměře 75 m2 v k.
ú. Sezemice nad Loučnou ve vlastnictví města Sezemice za pozemek p. č. 1914/3 o
výměře 75 m2 ve vlastnictví Rezidence Loučná s.r.o. byl zveřejněn v souladu s § 39
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, od 21.09.2021 do 07.10.2021.

II.

Schvaluje směnu části pozemku p. č. 1647/70 o výměře 75 m2 (dle geometrického
plánu č. 1571-063/2020 od společnosti GEOVAP spol. s.r.o. nově vzniklý pozemek
označen jako p. č. 1647/140 o výměře 75 m2) v k. ú. Sezemice nad Loučnou ve
vlastnictví města Sezemice za pozemek p. č. 1914/3 o výměře 75 m2 ve vlastnictví
společnosti Rezidence Loučná s.r.o., se sídlem Semtín 97, 533 53 Pardubice v k. ú.
Sezemice nad Loučnou, za podmínky, že společnost Rezidence Loučná s.r.o. bude
hradit veškeré náklady spojené se směnou pozemku, směna bude bezúplatná.

III. Ukládá vedoucí OSMŽP nechat vyhotovit směnnou smlouvu na převod pozemků dle
bodu II. tohoto usnesení.
Termín 31.01.2022
Usnesení č. Z/65/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Konstatuje že záměr města prodat pozemky označené dle geometrického plánu č.
341/98/2017 od společnosti Georam s.r.o. jako p. č. 458/81 o výměře 47 m2 a p. č.
458/76 o výměře 26 m2 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 21.09.2021 –
07.10.2021.

II.

Schvaluje

1. Prodej pozemku, označeného dle vyhotoveného geometrického plánu č. 34198/2017 od společnosti Georam s.r.o., jako pozemek p. č. 458/81 v k. ú. Veská o
výměře 47 m2 z vlastnictví města Sezemice do vlastnictví DK.
2. prodej pozemku označeného dle vyhotoveného geometrického plánu č. 34198/2017 od společnosti Georam s.r.o. jako pozemek p. č. 458/76v k. ú. Veská o
výměře 26 m2 z vlastnictví města Sezemice OF.
za podmínek:
a. Kupní cena je 300 Kč/m2
b. Kupující uhradí správní poplatek 2.000 Kč za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
c. Kupující uhradí veškeré případně vzniklé náklady spojené s uzavřením smlouvy.
d. 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.
III. Ukládá vedoucí OSMŽP nechat vyhotovit kupní smlouvy na převod pozemků dle bodu
II. tohoto usnesení.
Termín: 31.01.2022

Výpis usnesení ZM ze dne 07.12.2021
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Usnesení č. Z/66/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

II.

Schvaluje uzavřít Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících
s realizací stavby: „I/36 Sezemice obchvat“ mezi městem Sezemice a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 144 05 Praha 4 – Nusle, IČO
65993390, zastoupené na základě pověření Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy
Pardubice, se sídlem Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Ukládá vedoucí OSMŽP zajisti uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv a
povinností souvisejících s realizací stavby: „I/36 Sezemice obchvat“ dle bodu I. tohoto
usnesení.
Termín: 31.01.2022

Usnesení č. Z/67/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
Neschvaluje prodej pozemku města Sezemice p. č. 1123 o výměře 11.173 m2 v k. ú. Dražkov
nad Labem AP.
Usnesení č. Z/68/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
Neschvaluje převod vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemků p. č. 1792/2 o
výměře 600 m2, p. č. 1792/7 o výměře 155 m2 a p. č. 1792/8 o výměře 206 m2 v k. ú. Sezemice
nad Loučnou z vlastnictví města Sezemice MJ a KJ.
Usnesení č. Z/69/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
I.
II.

III.

Bere na vědomí informaci ML o jejím rozhodnutí neprodat pozemek p. č. 2130/22 o
výměře 250 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou.
Bere na vědomí návrh Pardubického kraje, že by Pardubický kraj na své náklady
nechal oddělit geometrickým plánem část pozemku ve vlastnictví města p. č. 910/29 v
k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 250 m2 a pozemek by od města vykoupil za 208
Kč/m2 a poté by pozemek směnil za pozemek p. č. 2130/22 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou ve vlastnictví Marty Lelkové.
Souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 910/29 o výměře 250 m2 v k. ú. Sezemice
nad Loučnou z majetku města Sezemice do vlastnictví Pardubického kraje za
podmínek, že veškeré náklady budou hrazeny Pardubickým krajem, kupní cena za
pozemek bude 208 Kč/m2.

IV. Ukládá vedoucí OSMŽP:
1. Zajistit v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru města prodat část pozemku p. č.
910/29 o výměře 250 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města
Sezemice do vlastnictví Pardubického kraje za kupní cenu 208 Kč/m2 za
podmínky, že veškeré náklady budou hrazeny Pardubickým krajem.
2. Po zveřejněném záměru předložit zprávu zastupitelstvu města.
Termín: 28.02.2021

Výpis usnesení ZM ze dne 07.12.2021
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Usnesení č. Z/70/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
Neschvaluje převod vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemku p. č. 86/21 o výměře
344 m2 v k. ú. Počaply nad Loučnou z vlastnictví města Sezemice do vlastnictví společnosti
Vantage Towers s.r.o., se sídlem Závišova 502/5, Praha 4.
Usnesení č. Z/71/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

II.

Schvaluje smlouvu o spolupráci č. 063 při přípravě a realizaci stavby v k. ú. Počaply
nad Loučnou, která bude uzavřena mezi VAK Pardubice a.s., městem Sezemice a
stavebníky JA, JH a Mgr. RN. Jedná se o vybudování a prodloužení nového vodovodu
a kanalizace umístěnou na pozemcích p. č. 406/74 a p. č. 406/7 v k. ú. Počaply nad
Loučnou. Veškeré náklady budou hrazeny stavebníky, kteří také doloží veškeré
potřebné doklady k převzetí vybudované infastruktury.
Schvaluje bezúplatný převod vybudovaného vodovodu a kanalizace v k. ú Počaply
nad Loučnou do majetku města Sezemice od JA, JH a Mgr. RN, po doložení veškerých
potřebných dokumentů a za podmínky, že veškeré náklady spojené s vybudováním sítí
budou hrazeny stavebníky.

III. Ukládá po vybudování nového vodovodu v délce 70 m a kanalizace v délce 115 m
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu po doložení veškerých potřebných dokladů
dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2022
Usnesení č. Z/72/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Bere na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství v návaznosti na nový zákon o
odpadech č. 541/2000 Sb.

Stanoví poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 700 Kč na
jednoho poplatníka.
III. Schvaluje a vydává:
1. na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 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, obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2021, o
místním poplatku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
2. na základě § 59 odst. 4 zákona 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon o
odpadech“), 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, obecně závaznou
vyhlášku města č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
IV. Ukládá tajemnici městského úřadu zajistit v souladu s § 12 zákona č. 128/2000Sb. o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění obecně závazných
vyhlášek č. 1/2021 a č. 2/2021.
II.

Termín: 10.12.2021

Výpis usnesení ZM ze dne 07.12.2021
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Usnesení č. Z/73/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
Schvaluje vyřazení zmařených investic v hodnotě 976.552,43 Kč.
Usnesení č. Z/74/6/2021
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 se poskytuje zejména za mimořádné pracovní úsilí spojené
se zajištěním mimořádných úkolů souvisejících s krizovým řízením. Starosta vykonává
spoustu dalších činností mimo svoji hlavní funkci. Jako pověřený zastupitel pro územní
plánování se spolupodílel na přípravě změny územního plánu včetně jednání s
dotčenými orgány a občany. Odměna se poskytuje dále zejména za:
•

II.

Práce spojené s činností opatrovníka pro dva opatrovance, vede celou její agendu
(administrativa, spolupráce se sociálními pracovnicemi, zajišťování veškerých
potřeb – nákupy, vyřizování po úřadech apod.).
• Práce spojené se zpracováním žádosti o dotace pro městskou policii. Zajištění
mimořádného finančního přínosu do rozpočtu města – dotace na investice (oprava
komunikací, oprava pomníků) 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 mnohdy zasahuje i do jeho volného času
mimo rámec jeho běžné pracovní doby.
• Spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic s.p. v souvislosti s řešením dopravní
situace I/35.
• 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.
• Osobní angažovanost na další realizaci prací na projektu „Park Mlynářka“.
• Vzhledem k absenci pracovníků na odboru správy majetku osobně dohlížel na
veškeré pobíhající akce, vykonával dozorovou činnost investora.
• Za aktivní zapojení se při svozu tříděného komunálního odpadu – vykonával práci
řidiče při svozu komunálního odpadu.
• V neposlední řadě se starosta za město účastní a pracuje v představenstvu VaK
Pardubice, a.s., bez nároku na honorář.
Schvaluje místostarostovi Ladislavu Kubizňákovi odměnu ve výši jedné měsíční
běžné odměny, která mu náleží za nadstandardní výkon jím zastávané
funkce. Místostarosta vykonává spoustu činností mimo svoji hlavní funkci. Odměna se
místostarostovi poskytuje zejména za:
•
•

•

Mimořádná nadstandardní spolupráce se základní a mateřskou školou v
souvislosti s pandemií koronaviru (Covid – 19).
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 pokračujících prací na projektu „Park Mlynářka“, za osobní
angažovanost na dalších projektech, zejména školských a kulturních,
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•
•

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.
III. Schvaluje mimořádné odměny neuvolněným členům zastupitelstva za nadstandardní
výkon jejich zastávané funkce:
1. Marii Schillerové ve výši 12.000 Kč za zajištění kulturních a ostatních akcí
pořádaných městem Sezemice, zejména činnosti v oblasti produkce jednotlivých
projektů (festivalový koncert Pardubického jara 2021 aj.).
2. Václavu Truncovi ve výši 7.900 Kč za zajištění kulturních akcí pořádaných městem
Sezemice, zejména technická podpora u jednotlivých projektů a realizace
jednotlivých projektů organizovaných komisí kultury (akce Rozsvícení vánočního
stromu, Rodinné odpoledne aj.)
3. Petře Procházkové ve výši 6.900 Kč za realizaci kulturních a ostatních akcí
pořádaných městem Sezemice, zejména pak organizační zajištění jednotlivých
akcí (např. Rodinné odpoledne a Sezemická lávka aj.).
Usnesení č. Z/75/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

II.

III.

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 2021 pro:
1. Finanční výbor částku 14.550 Kč.
2. Kontrolní výbor částku 15.400 Kč.
Schvaluje peněžité plnění pro členy komisí za činnost za období roku 2021 pro:
1. Komisi pro občanské záležitosti částku 30.600 Kč
2. Komisi kultury částku 43.200 Kč.
3. Komisi sportu částku 35.000 Kč.
4. Komisi sociální částku 24.800 Kč
5. Komisi likvidační a škodní 3.000 Kč
6. Komisi pro projednávání přestupků města Sezemice částku 11.500 Kč.
Schvaluje odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon
funkce člena finančního výboru a kontrolního výboru a za výkon funkce člena komise
v roce 2021 dle přílohy k tomuto usnesení.

IV. Schvaluje Ing. Renatě Dvořákové a Lic. Petře Matúšů odměnu za výkon funkce člena
Školské rady při Základní škole Sezemice, okres Pardubice, za rok 2020, každé ve
výši 2.000 Kč.
Usnesení č. Z/76/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
Bere na vědomí termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2022 (08.03.2022, 07.06.2022,
06.09.2022 a 06.12.2022).
Usnesení č. Z/77/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
Schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2022.
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Usnesení č. Z/78/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
Schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2022.
Usnesení č. Z/79/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
Schvaluje smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje
v období od 12.12.2021 do 11.12.2022 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 23 Kč/km, tj. cca 103.776 Kč.
Usnesení č. Z/80/6/2021
Zastupitelstvo města Sezemice
Schvaluje smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v roce 2022, 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 2022 je ve výši 642.503 Kč.

Ověřovatel:

Kačer Aleš

Datum/podpis:
__________________________

Ověřovatel:

Trunec Václav

Datum/podpis:
__________________________

Martin Staněk
starosta města
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