USNESENí
RADY MESTA ZÁSMUKY

ze zasedání konaného dne 11. dubna 2011
na Mestském úrade v Zásmukách
C.j. '/2011 RM

Rada Mesta po projednání programu svého zasedání konaného dne 11. dubna 2011
prijala tato usnesení:
1. Volíoverovatele dnešního jednání pana MilanaVojtíška a Mgr.Josefa Krombholze.
2. Ustanovuje zapisovatele pana Ing. Jirího Pechara.
3. Schvaluje navržený program jednání dnešního zasedání.
4. Schvaluje, na základe žádosti Mysliveckého spolku Zásmuky, vytvorení docasného
biopásu o rozloze cca 700 m2 na pozemku p.c. 758/36, a to výsadbou topinamburu
hlíznatého.

'

5. Bere na vedomí informace o casovém harmonogramu, týkajícího se opakujícího se
výberového rízení na zhotovitele splaškové kanalizace ve meste Zásmuky.
, 281 44

6. Rozhodla o poskytnutí pujcky z FRB
Zásmuky, na nákup automatického kotle na uhlí, ve výši 59.880,- Kc.

7. Rozhodla o prevedení financních prostredku ve výši 4,004.707,- Kc na samostatný úcet
mesta, zrízený pro financování investicních akcí. Jednáním s KBpoveruje starostu mesta.
8. Projednala návrh na zpusob zverejnování dokumentu na webových stránkách a rozhodla,
aby byly dodržovány tyto hlavní zásady: dokumenty budou zverejnovány ve formátu PDF,
písmo "Ariel",zverejnováním zaslaných dokumentu a správou struktury webových stránek
mesta je poveren externe Ing. Jan Tylk.
9. Poveruje JUDr. JindriškuVáclavu, Dukelská298, 281 44 Zásmuky, nar.30.12.1955
zastupováním opatrovníka, kterým je mesto Zásmuky, v opatrovnických vecech pro
~ou

bytem ÚSP Doubravcany, 281 44

Zásmuky,-

-

10. Schvaluje, na základe žádosti pana

,

povolení k umístení reklamní tabule na sloup va v ulici Riegrova. Výše úhrady bude
stanovena v souladu s azv 2/2010.
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11. Schvaluje, na základe žádosti pana
281 44 Zásmuky, pronajmout cást chodníku pred budovou c.p. 40, o rozloze 18 m2.
Výše úhrady bude stanovena v souladu s OZV 2/2010.

12. Bere na vedomí informaci ohledne zrušení naucné stezky Zásmuky - Kourím.

13. Schvaluje uhradit zbývající cást faktury za pohreb opatrovance mesta Zásmuky a klienta
Domova Buda, Nesmen 70,281 44 Zásmuky,
ve výši 5.724,65
Kc.
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Mgr. Josef Krombholz
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)ríg. Jirí Pechar
V Zásmukách dne 11. dubna 2011
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