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Výpis usnesení rady města Sezemice 

  

Den konání jednání: 21.11.2022 

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

Číslo jednací: SEZ-8455/2022/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. R/24/3/2022  

Rada města Sezemice 

I.  Schvaluje plán inventur za rok 2022. 

II.  Jmenuje členy inventarizačních komisí uvedených v plánu inventur za rok 2022. 

 
Usnesení č. R/25/3/2022  

Rada města Sezemice 

Schvaluje "Plán nákladů a výnosů na rok 2023“ majitele lesa města Sezemice. Tento plán 
vypracoval Jaroslav Hýsek na základě Smlouvy o dílo (Obhospodařování lesních pozemků a 
porostů) ze dne 03.06.2015 a dodatku č. 1 za zhotovitele Služby města Pardubic a.s. se 
sídlem Hůrka 1803, Pardubice. Celkové plánované náklady jsou ve výši 88.400 Kč bez DPH, 
plánované tržby jsou ve výši 136.400 Kč bez DPH. 

 
Usnesení č. R/26/3/2022  

Rada města Sezemice 

I.  Konstatuje že záměr města pronajmout pozemky p. č. 1889/1 a p. č. 1889/13 byl 
zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení 
ve znění pozdějších předpisů od 31.10.2022 – 16.11.2022. 

II.  Souhlasí s  pronájmem pozemků p. č. 1889/1 a 1889/13 v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
v ulici Mezi Mosty Josefu Rochlovi za účelem umístění lunaparků na dobu 7 dní v době 
konání poutě a na dobu 7 dní v době konání posvícení v roce 2023 a 2024 za částku 
15.000 Kč v každém kalendářním roce. 

III.  Ukládá vedoucí odboru OSMŽP zajistit uzavření nájemní smlouvy dle bodu II. tohoto 
usnesení. 

Termín: 31.12.2022 

 
  



č. j. SEZ-8455/2022/TAJ/Rá 

 

Výpis z usnesení z rady města ze dne  21.11.2022 Strana 2 (celkem 4) 

Usnesení č. R/27/3/2022  

Rada města Sezemice 

I.  Souhlasí  

1. S umístěním stavby č. IV-12-2015622/VB/001, název stavby „Počaply 179/30 – 
Hubník – 27 RD – úpr. TS, kNN“. Předpokládaný rozsah dotčení pozemků  p. č. 
290/3, p. č. 429/14, p. č. 429/6, p. č. 429/13, p. č. 429/10, p. č. 428/1 v k. ú. Počaply 
nad Loučnou bude činit 54 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-12-2015622/VB/001 název stavby „Počaply 179/30 – Hubník 
– 27 RD – úpr. TS, kNN“ přes pozemky ve vlastnictví města Sezemice, a to p. č. 
290/3, p. č. 429/14, p. č. 429/6, p. č. 429/13, p. č. 429/10, p. č. 428/1 v k. ú. Počaply 
nad Loučnou za těchto podmínek: 

a. cena za zřízení věcného břemene bude stanovena jednorázovou úhradou ve 
výši 7.700  Kč + 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  

1. Zřízení věcného břemene umožňující využití pozemků p. č. 290/3, p. č. 429/14, p. 
č. 429/6, p. č. 429/13, p. č. 429/10, p. č. 428/1 v k. ú. Počaply 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 

2. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby IV-12-2015622/VB/001 název stavby „Počaply 179/30 – Hubník – 
27 RD – úpr. TS, kNN“, která zakládá právo umístění, zřízení, provozování, 
opravování, údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy přes 
část pozemku ve vlastnictví města Sezemice  p. č. 290/3, p. č. 429/14, p. č. 429/6, 
p. č. 429/13, p. č. 429/10, p. č. 428/1 v k. ú. Počaply nad Loučnou, s oprávněnou 
právnickou osobou společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 
874/8 za jednorázovou úhradu ve výši 7.700 Kč + DPH. 

III.  Ukládá vedoucí odboru zajistit: 

1. Do doby vybudování stavby IV-12-2015622/VB/001 „Počaply 179/30 – Hubník – 
27 RD – úpr. TS, kNN“ uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby dle bodu I. tohoto usnesení. 

2. Po vybudování stavby „Počaply 179/30 – Hubník – 27 RD – úpr. TS, kNN“ uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby a 
předloženého geometrického plánu a dle bodu III. tohoto usnesení. 

Termín: 31.12.2022 

 
Usnesení č. R/28/3/2022  

Rada města Sezemice 

I.  Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku 1986/3 v k. ú. Sezemice 
nad Loučnou o výměře 28 m2 ve vlastnictví města společnosti METAL SPACE CZ 
s.r.o., IČ: 07305141, se sídlem Fáblovka 406, 533 52 Pardubice. 

II.  Ukládá vedoucí OSMŽP předložit zprávu, týkající se prodeje pozemku  v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou, zastupitelstvu města dle bodu I. tohoto usnesení. 

Termín: 06.12.2022 
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Usnesení č. R/29/3/2022  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci úpravy a ochrany stávajících inženýrských 
síti veřejného osvětlení v ulici Kunětická a Pernštýnská v Sezemicích.  

II.  Schvaluje  

1. Zadat v souladu se směrnicí č. 3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, zakázku malého rozsahu "Úprava a ochranu stávajících 
inženýrských síti veřejného osvětlení v ulici Kunětická a Pernštýnská" přímo 
jednomu dodavateli, a to současnému zhotoviteli stavby "Oprava chodníků v ulici 
Kunětická a Pernštýnská" firmě Miros Pardubice a.s., Hradecká 545, Pardubice IČ 
27523934. 

2. Smlouvu o dílo, která bude uzavřena s firmou Miros Pardubice a.s., Hradecká 545, 
Pardubice IČ 27523934, kde předmětem díla bude zakázka "Úprava a ochrana 
stávajících inženýrských síti veřejného osvětlení (VO) v ulici Kunětická a 
Pernštýnská", cena díla 479.519,03 Kč bez DPH. 

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

Termín: ihned 

 
Usnesení č. R/30/3/2022  

Rada města Sezemice 

I.  Bere na vědomí nutnost opravit dva stožáry veřejného osvětlení v ulici Ke Křížku, a to 
včetně výměny kabelového vedení.  

II.  Schvaluje  

1. Zadat v souladu se směrnicí č. 3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, zakázku malého rozsahu na akci "Oprava veřejného osvětlení 
v ulici Ke Křížku" přímo jednomu dodavateli, a to firmě Miros Pardubice a.s., 
Hradecká 545, Pardubice IČ 27523934. 

2. Smlouvu o dílo, která bude uzavřena s firmou Miros Pardubice a.s., Hradecká 545, 
Pardubice, IČ 27523934, kde předmětem díla bude oprava veřejného osvětlení 
v ulici Ke Křížku včetně výměny kabelového vedení, cena díla 193.072,65 Kč bez 
DPH. 

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

Termín: ihned 

 
Usnesení č. R/31/3/2022  

Rada města Sezemice 

Schvaluje smlouvu na poskytování pečovatelské služby občanům města Sezemice a úhradě 
za ní, která bude uzavřena mezi městem Sezemice, jako objednavatelem, a Sociálními 
službami města Pardubic, příspěvkovou organizací. Předmětem smlouvy je poskytovat úkony 
pečovatelská služby občanům města v roce 2023. Výše poskytované zálohové úhrady je 
150.000 Kč.  

 
Usnesení č. R/32/3/2022  

Rada města Sezemice 

I.  Doporučuje zastupitelstvu města schválit starostovi Martinu Staňkovi a 
místostarostovi Ladislavu Kubizňákovi mimořádnou odměnu ve výši jedné měsíční 
běžné odměny, která mu náleží za nadstandardní výkon jimi zastávané funkce.  
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II.  Doporučuje zastupitelstvu města schválit 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 rok 2022 pro: 

1. Finanční výbor částku 12.000 Kč. 

2. Kontrolní výbor částku 16.000 Kč 

III.  Doporučuje zastupitelstvu města schválit peněžité plnění pro členy komisí za činnost 
v roce 2022 pro: 

1. Komisi pro občanské záležitosti částku 30.000 Kč. 

2. Komisi kultury částku 56.000 Kč. 

3. Komisi sportu částku 32.000 Kč. 

4. Komisi sociální částku 23.000 Kč. 

5. Komisi likvidační a škodní částku 3.000 Kč 

6. Komisi pro projednávání přestupků města Sezemice částku 10.000 Kč. 

IV.  Doporučuje zastupitelstvu města schválit Ing. Renatě Dvořákové a Lic. Petře Matúšů 
odměnu za výkon funkce člena Školské rady při Základní škole Sezemice, okres 
Pardubice za rok 2022, každé ve výši 2.000 Kč.  

V.  Doporučuje zastupitelstvu města schválit  poskytnutí peněžitého plnění ve volebním 
období 2022–2026 Mgr. Evě Řezníčkové, která není členem zastupitelstva, za výkon 
funkce předsedkyně sociální komise  a Štefanovi Švestkovi, který není členem 
zastupitelstva, za výkon funkce předsedy komise kultury s účinností od 01.01.2023. 

 
Usnesení č. R/33/3/2022  

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

Vydává Statut a jednací řád komisí Rady města Sezemice.  

  

  

  

  

Ověřovatel: Kačer Aleš Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


