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Výpis usnesení zastupitelstva města Sezemice 

  

Den konání jednání: 05.12.2022 

Místo jednání: sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice 

Číslo jednací: SEZ-8934/2022/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. Z/11/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I.  Schvaluje a dále: 

1. Ponechává v evidenci: Z/50/5/2010, Z/61/6/2021, Z/1/1/2022, Z/38/4/2022.   

2. Vyřazuje z evidence: Z/39/4/2022, Z/41/4/2022, Z/43/4/2022. 

II.  Schvaluje prodloužení termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy. 

 
Usnesení č. Z/12/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města. 

 
Usnesení č. Z/13/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Schvaluje hospodaření města k 30.09.2022. 

 
Usnesení č. Z/14/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Schvaluje rozpočtové změny č. 1 - č. 13 uvedené v rozpočtovém opatření č. 4/2022. 

II.  Pověřuje vedoucí finančního odboru k provedení rozpočtových změn k 31.12.2022 
tak, že vyšší příjmy budou rozpočtovou změnou upraveny na rezervu. 

III.  Pověřuje starostu k provedení rozpočtových změn k 31.12.2022 v případě, že město 
obdrží v měsíci prosinci 2022 dotace. 
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Usnesení č. Z/15/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Schvaluje  

1. Rozpočet města Sezemice na rok 2023 o celkových příjmech ve výši 102.976.200 
Kč, celkových výdajích 157.976.200 Kč a celkovém financování ve 
výši 55.000.000 Kč. 

2. Závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2023 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 7.305.000 Kč a příspěvek na investice ve výši 0 Kč. 

4. Příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Pohádka, Sezemice, a to 
příspěvek na provoz ve výši 3.559.000 Kč a příspěvek na investice ve výši 0. 

5. Příděl do Sociálního fondu ve výši 770.000 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 01.01.2023. 

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 6.000 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 

II.  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 2023 a stanovením „Pravidel 
čerpání sociálního fondu pro zaměstnance v roce 2023“. 

2. Rozdělením příspěvků a dotací zájmovým organizacím a ostatním žadatelům do 
výše 50.000 Kč pro jednu organizaci. 

3. Přijetím veškerých dotací na akce schválené zastupitelstvem města, přijetím 
veškerých transferů, darů a příspěvků do rozpočtu města na rok 2023. 

III.  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 2023. 
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IV.  Ukládá zabezpečit hospodaření města v souladu se směrnicí č. 4/2019, k 
rozpočtovému hospodaření města. 

 
Usnesení č. Z/16/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Konstatuje že záměr města na prodej části pozemku p. č. 1876/1  o výměře 34 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 09.09.2022 do 
27.09.2022. 

II.  Schvaluje převod vlastnického práva k nemovitým věcem k části pozemku p. č. 1876/1 
o výměře 34 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města Sezemice do 
spoluvlastnictví ER a MR za podmínek: 

1. Kupní cena je stanovena ve výši 300 Kč/m2. 

2. Kupující uhradí správní poplatek 2.000 Kč za vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. 

3. Kupující uhradí vyhotovení geometrického plánu a 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. 

Termín: 31.12.2022 

 
Usnesení č. Z/17/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Konstatuje že záměr města prodat nemovitý majetek pozemek označený jako st. p. č. 
1311 o výměře 2 m2, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 1877/6 geometrickým 
plánem č. 1751-17/2022 od společnosti GEORAM s.r.o. a pozemek p. č. 86/1 o výměře 
6 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 31.10.2022 
do 16.11.2022. 

II.  Schvaluje prodej pozemku st. p. č. 1311 o výměře 2 m2, který vznikl oddělením 
z pozemku p. č. 1877/6 geometrickým plánem č. 1751-17/2022 od společnosti 
GEORAM s.r.o., a pozemku p. č. 86/1 o výměře 6 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, 
manželům LN a LN, a to za podmínek: 

1. Kupní cena je 200 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. 

Termín: 31.12.2022 
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Usnesení č. Z/18/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Neschvaluje prodej vlastnického práva k 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. 

 
Usnesení č. Z/19/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemku formou darovací smlouvou, která 
bude uzavřena mezi městem Sezemice, jako obdarovaným, a Pardubickým krajem, se 
sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, jako dárcem. Předmětem 
majetkoprávního vypořádání je pozemek p. č. 424/3 o výměře 7 m2 v k. ú. Veská, který 
vznikl oddělením z pozemku p. č. 424/2 v k. ú. Veská geometrickým plánem č. 387-
6/2022, vyhotovený společností GEORAM s.r.o. Veškeré náklady spojené s uzavřením 
darovací smlouvy budou hrazeny městem Sezemice. 

II.  Ukládá vedoucí OSMŽP zajistit uzavření darovací smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení. 

Termín: 31.12.2022 

 
Usnesení č. Z/20/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

I.  Souhlasí se směnou pozemků dotčených stavbou „II/298 Sezemice – obchvat“, mezi 
městem Sezemice jako vlastníkem nemovitých věcí a Pardubickým krajem, se sídlem 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, jako stavebníkem.  

1. Město převede do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 
125, 532 11 Pardubice, pozemek p. č. 2130/17 o výměře 59 m2, pozemek p. č. 
2130/4 o výměře 3278 m2, pozemek p. č. 2130/5 o výměře 10138 m2 a pozemek 
p. č. 2130/6 o výměře 112 m2, vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou, za podmínky, 
že veškeré vzniklé náklady boudou hrazeny Pardubickým krajem. 

2. Pardubický kraj převede městu Sezemice část pozemku p. č. 231/24 o výměře 
13.587 m2 v k. ú. Zminný, který bude oddělen geometrickým plánem na náklady 
Pardubického kraje. 

II.  Ukládá vedoucí OSMŽP: 

1. Zveřejnit záměr města směnit pozemky  p. č. 2130/17 o výměře 59 m2, pozemek 
p. č. 2130/4 o výměře 3278 m2, pozemek p. č. 2130/5 o výměře 10138 m2 a 
pozemek p. č. 2130/6 o výměře 112 m2, vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou z 
vlastnictví města Sezemice do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice za podmínky, že veškeré vzniklé 
náklady boudou hrazeny Pardubickým krajem, a to v souladu s § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Po zveřejněném záměru předložit zprávu týkající se převodu pozemků 
zastupitelstvu města dle bodu I. tohoto usnesení. 

Termín: 31.03.2022 
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Usnesení č. Z/21/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

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 práci spojenou s činností opatrovníka pro dva opatrovance, vede celou její 
agendu (administrativa, spolupráce se sociálními pracovnicemi, zajišťování 
veškerých potřeb – nákupy, vyřizování po úřadech apod.). Připomínáme, že městu 
je za tuto činnost přidělena dotace.  

 Zajištění dopravní obslužnosti pro občany Kladiny, Veské a Velkých Kolodějí v 
souvislosti s výstavbou obchvatu města Sezemice. 

 Práce spojené se zpracováním žádosti o dotace. Zajištění mimořádného finančního 
přínosu do rozpočtu města – dotace na investice (oprava komunikací) 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. 

 Za 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.  

 Za osobní angažovanost na další realizaci prací na projektu „Park Mlynářka“. 

 V době 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.  

II.  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: 

 Mimořádná nadstandardní spolupráce se základní a mateřskou školou v 
souvislosti s přijatými žáky z Ukrajiny. 

 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,  

 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.  
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Usnesení č. Z/22/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice: 

I.  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 2022 pro: 

1.  Finanční výbor částku 12.000 Kč. 

2. Kontrolní výbor částku 16.000 Kč 

II.  Schvaluje peněžité plnění pro členy komisí za činnost za období roku 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. 

III.  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 2022 dle přílohy k tomuto usnesení. 

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

 
Usnesení č. Z/23/3/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích 

I.  Schvaluje pro volební období 2022 - 2026 poskytnout peněžité plnění Mgr. Evě 
Řezníčkové, která není členem zastupitelstva, za výkon funkce předsedkyně sociální 
komise  ve výši 3.300 Kč měsíčně  s účinností od 01.01.2023. 

II.  Schvaluje pro volební období 2022 - 2026 poskytnout peněžité plnění Štefanu 
Švestkovi, který není členem zastupitelstva, za výkon funkce předsedy komise kultury 
ve výši 3.480 Kč měsíčně  s účinností od 01.01.2023. 

 
Usnesení č. Z/24/3/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Bere na vědomí termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2023 (27.02.2023, 05.06.2023, 
04.09.2023 a 04.12.2023). 

 
Usnesení č. Z/25/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2023. 

 
Usnesení č. Z/26/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2023. 
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Usnesení č. Z/27/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Schvaluje smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v 
období od 11.12.2022 do 09.12.2023 a úhradě nákladů s tím spojených, evidenční číslo 
smlouvy ODSH/22, která bude uzavřena mezi městem Sezemice a Pardubickým krajem. 
Příspěvek města Sezemice k zajištění dopravní obslužnosti dle smlouvy je ve výši 25 Kč/km, 
tj. 113.250 Kč. 

 
Usnesení č. Z/28/2/2022  

Zastupitelstvo města Sezemice 

Schvaluje smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v roce 2023, 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 2023 je ve výši  813.218 Kč. 

  

  

  

  

Ověřovatel: Knaute Lukáš Datum/podpis: 
__________________________ 

  

Ověřovatel: Černý Břetislav Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


