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Zápis
z verejného zasedání Zastupitelstva Mesta Zásmuky
konaného dne 5. kvetna 2011
od 18 hodin v zasedací místnosti v budove zdravotního strediska
CJ: 3/2011 ZM
Jednání Zastupitelstva mesta Zásmuky bylo zahájeno v 18 hodin starostou mesta Ing. Jirím
Pecharem za prítomnosti 13 clenu zastupitelstva mesta Zásmuky.
Jednání bylo zahájeno slovy starosty, že zasedání bylo rádne svoláno tak, aby se konalo
v souladu s § 92 odst. 1, § 93 a § 103 odst. 5 zákona C. 128/2000 Sb., o obcích, ve znení
pozdejších predpisu. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úrední desce
Mestského úradu Zásmuky zverejnena v souladu se zákonem po dobu nejméne 7 dní, a to
od 28. dubna do 6. kvetna 2011. Soucasne byla zverejnena na webových stránkách obce
www.zasmukv.cz. Dále starosta konstatoval, že je prítomno 13 clenu z celkových 15 clenu,
tedy nadpolovicní vetšina clenu zastupitelstva, a proto je zastupitelstvo usnášeníschopné.
....................................................................................................................................................

1. Procedurálnízáležitosti
Program dnešního zasedání:
Starosta po zahájení zasedání seznámil zastupitelstvo s programem dnešního zasedání.

1. Procedurální záležitosti
2. Areál bývalé skládky Vlcí dul
3. Bezúrocná pujcka TJ Sokol Zásmuky
4. Diskuze
5. Záver
Starosta dal pro program hlasovat.

Hlasování: Kdo souhlasí s uvedeným programem jednání:
Pro

13

proti

zdržel se

O

O

Overení minulého zápisu
Starosta požádal overovatele minulého zápisu Ing. Veru Veselou o správnost zápisu
minulého zastupitelstva. Prítomná overovatelka potvrdila správnost zápisu.
Návrh na cleny návrhové komise:
Starosta podal návrh na cleny návrhové komise.
Mgr. Josef Krombholz a Ing. Vera Veselá.
Hlasování: Kdo souhlasí s navrženými cleny návrhové komise:
Pro

11

proti

zdržel se

O

Návrh na overovatele:
Starosta podal návrh na overovatele dnešního zápisu.
Pan Jirí Novák a pan Karel Novák.

1

2

Pro

11

proti

O

zdržel se

2

zdržel se

O

Ustanovení zapisovatele dnešního jednání:
Starosta navrhl zapisovatelku dnešního zasedání.
Petra Svobodová.
Pro

13

proti

O

.............................................................................................................................................
2. Areál bývalé skládky Vlcí dul
Ing. David Veselý seznámil zastupitele a verejnost s problémem ve Vlcím dole, vareálu
bývalé skládky. Otázka sanace skládky Vlcí dul je neúspešne rešena od roku 1989. I po
provedené tzv. rekultivaci dochází stále v nezmenšené míre k vytékání fenolových vod a
masivní kontaminaci širokého okolí, vcetne povrchových i podzemních vod. Pri posledním
pruzkumu se našly stopy fenolu i ve studních v obci Toušice. Vedení mesta vyvíjí
soustavnou snahu o nápravu tohoto neutešeného stavbu, veškerá jednání však doposud
krachovala na neujasnených vlastnických právech k pozemkum bývalé cihelny. V letošním
roce se povedlo, po nekolika jednáních na MŽP a jednání spojeném s místním šetrením na
MeÚ Zásmuky dosáhnout toho, že MPO rozhodlo, že se jedná o pozemky nevydané v rámci
privatizace státního podniku Pražské cihelny a jako takové je prevede na místne príslušné
pracovište ÚZSVM, který následne vyzve mesto Zásmuky k bezúplatnému prevzetí techto
pozemku. Toto je klícový bod v otázce možnosti požádat o dotaci na zpracování analýzy rizik
a následné sanace. Komplikujícím faktorem je i nedostatek casu. Vzhledem k tomu, že se po
zverejnení výzvy jedná o patrne poslední možnost na získání prostredku k financování celé
akce, bylo treba svolat mimorádné zasedání ZM, které by melo rozhodnout, zda se chce
zbavit tohoto dedictví. K vypsání poslední výzvy dojde patrne již v mesíci kvetnu a na
zpracování analýzy rizik, která musí být soucástí žádosti o dotaci na sanaci skládky je velmi
málo casu. Zastupitelstvo tedy, pokud chce sanovat, musí požádat o bezúplatný prevod
pozemku u ÚZSVM. Zastupitelstvo se ješte dotazovalo na skutecnost, která by nastala
v prípade, že by mesto dotaci na sanaci neobdrželo a pozemky se do majetku mesta
neprevedly. Ing. Veselý odpovedel, že by se nedelo nic. Kontaminace by se dále rozširovala
a nikdo by proti tomu nic nepodnikl. Práve proto mesto tolik usiluje o to, aby se o sanaci
mohlo postarat.
Hlasování: Kdo schvaluje zámer sanace staré ekologické záteže "Skládka Vlcí dul"
v k.ú. Zásmuky:
Jméno
Ing. Jirí Pechar
Karel Novák
Mgr. Sona Soucková
Ing. VeraVeselá
Milan Vojtíšek
Mgr. Josef Krombholz
Stanislava Oltová
Jana Mašínová
Jirí Novák
Miroslav Kohoutek
Ing. Miroslav Pelikán
Jaroslav Píša
Milan Petr

pro

12

proti
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1

zdržel se

O

.

Hlasování: Kdo schvaluje bezúplatný prevod pozemku vedených ve zjednodušené
evidenci na LV c. 982 pro k.ú. Zásmuky, st. c. 311, st. c. 355, p. c. 294, 337, 338 a 339
vše v k. ú. Zásmuky, z majetku státu, zastoupeného ÚZSVM, OP Kolín, do majetku
mesta Zásmuky:
Jméno

pro

Ing. Jirí Pechar
Karel Novák
Mgr. Sona Soucková
Ing. VeraVeselá
Milan Vojtíšek
Mgr. Josef Krombholz
Stanislava Oltová
Jana Mašínová
Jirí Novák
Miroslav Kohoutek
Ing. Miroslav Pelikán
Jaroslav Píša
Milan Petr
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x
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12

proti

1

zdržel se

o
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Hlasování: Kdo bere na vedomí, že pri výberovém rízení na zhotovitele analýzy rizik,
zpracování žádosti o dotaci, zpracování projektu sanacních prací a vypracování studie
proveditelnosti,
bude postupováno dle Metodiky zadávání verejných zakázek,
zpracované pro SFŽP:
Jméno

pro

Ing. Jirí Pechar
Karel Novák
Mgr. Sona Soucková
Ing. VeraVeselá
Milan Vojtíšek
Mgr. Josef Krombholz
Stanislava Oltová
Jana Mašínová
Jirí Novák
Miroslav Kohoutek
Ing. Miroslav Pelikán
Jaroslav Píša
Milan Petr

x

13

proti

O

zdržel se

O
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3. Žádost o poskytnutí bezúrocné pujcky pro TJ Sokol
Dne 2.5.2011 byla dorucena na podatelnu meú organizací TJ Sokol Zásmuky žádost o
poskytnutí bezúrocné pujcky na rekonstrukci budovy sokolovny. Z tohoto duvodu mimorádne
zasedala rada, aby žádost projednala a mohla být ješte aktuálne zarazena na jednání ZM
dne 5.5.2011. Žádost byla projednána ješte pred zasedáním zastupítelstva ve Financním
výboru.
Rada mesta tedy dne 2.5.2011 projednala žádost TJ Sokol o poskytnutí bezúrocné pujcky.
Pri posouzení soucasného stavu budovy sokolovny a potreby její prubežné rekonstrukce
3

.

s ohledem na možnost získání dotace na tyto úcely, rozhodla rada doporucit zastupitelstvu
mesta tuto pujcku poskytnout. Predpokládá se, že by se jednalo o pujcku krátkodobou
s dobou splatnosti jednoho roku, úcelove urcenou dle žádosti.
Z hlediska úcetního by se jednalo o typickou návratnou financní výpomoc v souladu se
zákonem 250/2000 Sb. o rozpoctových pravidlech. Schválení a rozhodnutí o poskytnutí
pujcky podléhá dle zákona 128/2000 obcích, § 85, písmoj), zastupitelstvu mesta.
Vzhledem k tomu, že v tomto okamžiku je žádost o dotaci na rekonstrukci teprve podána a
rozhodnutí o prípadném poskytnutí bude známo až za nekolik týdnu, rozhodnutí
zastupitelstva by melo být garantováním zajištení financování rekonstrukce sokolovny
formou poskytnutí pujcky ve výši 600.000,- Kc z rozpoctu mesta. Pri soucasném stavu
financních prostredku by bylo možno z rozpoctu mesta výše uvedenou cástku krátkodobe
poskytnout.
Vzhledem k tomu, že prostory sokolovny jsou využívány širokou verejností a je v obecném
zájmu budovu opravovat a udržovat, doporucuje RM vyhovet TJ Sokol a pujcku poskytnout
bezúrocne.
Paní Stanislava Oltová vznesla dotaz na návratnost pujcky v prípade, že dotace bude
zamítnuta. Pan Milan Vojtíšek odpovedel, že v tom prípade si TJ Sokol nebude od mesta
pujcovat. Tato žádost o pujcku je pouze formou garance a musí být doložena. Pujcka by byla
TJ Sokolu poskytnuta pouze v prípade kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Ing. Miroslav Pelikán dodal, že v samotné smlouve je treba uvést datum splatnosti a
prípadné úroky z prodlení.
Zastupitelé se ješte dohodli na tom, že samotná smlouva o pujcce bude predmetem jednání
zastupitelstva.

Hlasování: Kdo schvaluje garantovat uzavrením Smlouvy o bezúrocné pujcce mezi
poskytovatelem mestem Zásmuky, Komenského nám. 133, 28144 Zásmuky,
zastoupeným starostou mesta Ing. Jirím Pecharem, IC 00235954 a príjemcem TJ Sokol
Zásmuky, Sokolská 305,281 44 Zásmuky, zastoupeným paní Lenkou Borovickovou,
starostkou TJ Sokol Zásmuky, IC 44678908. Pujcka bude poskytnuta ve výši 600.000,Kc a to pouze v prípade, že príjemce predloží smlouvu uzavrenou s poskytovatelem
dotace. Samotné uzavrení Smlouvy o pujcce bude projednáno zastupitelstvem.:
1
zdržel se
Pro
12
proti O
....................................................................................................................................................
4. Diskuze
V zapocaté diskuzi si zastupitel pan Milan Petr stežoval na stav verejného osvetlení a
telefonní budky v ulici Barákova. Dále velmi durazne poukázal na kritický stav povrchu pred
ulicí Polákova na Komenského námestí, konkrétne na propad vozovky po zhotovení
kanalizacního radu a jiné propadliny a nerovnosti vozovek po celých Zásmukách a dotázal
se, kdy se provedou úpravy. Ing. Pelikán odpovedel, že provedené práce jsou v záruce a
tyto nerovnosti se musí opravit.
Paní Stanislava Oltová poukázala na nesmyslnost placení lístku v autobuse, kdy pri
nastoupení na Dupande je nutné zaplatit 20,- Kc a na Komenského nám. 26,- smerem na
Kolín. Starosta odvetil, že kdysi na toto již upozornoval jeden obcan mesta Zásmuky a po
dotázání na dopravní spolecnosti bylo sdeleno, že mezi Dupanou a námestím je delí pásmo.
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Paní Jana Koncelová vystoupila s dotazem, co se bude dít s kanalizací. Dále se dotázala,
zda mesto zrídilo v Nádražní ulici parkovište a poukázala na špatný stav této ulici, co se týce
parkování zamestnancu spolecnosti Huegli Food. Podotkla, že zamestnanci mají zákaz
parkovat na nove zrízeném parkovišti ve vnitrním areálu firmy. Ješte zduraznila vysokou
hlucnost.
Starosta se krátce vrátil k dotazu ke kanalizaci a strucne odpovedel.
Ing. Pelikán odpovedel dotaz ohledne úprav energetických sítí v Sobocicích.
ávrh usnesení.

Starosta S:d
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da nemá nekdo ješte neco do diskuze a dal Prec~~
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Zásmuky dne 05.05.2011, zapsala Petra Svobodov('
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Listina prítomných clenu Zastupitelstva
Mesta Zásmuky
na jednání dne 5. kvetJla 2011
Ing. Jirí PECHAR
pan Karel NOVÁK
Mgr. Sona SOUCKOV Á

Ing. Vera VESELÁ
pan MilanVOJTíŠEK
Mgr. Josef KROMBHOLZ
pan Josef STÁREK
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paní Stanislava OLTOVÁ
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paní Jana MAŠíNOVÁ
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pan Jirí NOVÁK

pan Miroslav KOHOUTEK
Ing. Miroslav PELIKÁN.
JUDr. Jindriška VÁCLAVU
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pan Jaroslav PíŠA
pan Milan PETR

V Zásmukách dne 5. kvetna 2011
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