Zápis

z verejného zasedání Zastupitelstva Mesta Zásmuky
konaného dne 29. brezna 2011
od 18 hodin v zasedací místnosti v budove zdravotního strediska
CJ: 2/2011 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 18. brezna do 30. brezna 2011. Soucasne byla zverejnena na webových stránkách obce
www.zasmuky.cz. Dále starosta konstatoval, že je prítomno 14 clenu z celkových 15 clenu,
tedy nadpolovicní vetšina clenu zastupitelstva, a proto je zastupitelstvo usnášeníschopné.
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1) Procedurální záležitosti
Program dnešního zasedání:
Starosta po zahájení zasedání seznámil zastupitelstvo s programem dnešního zasedání.

1. Procedurální záležitosti
2. Inventarizace majetku mesta Zásmuky ke dni 31.12.2010
3. Dotace pro TJ Sokol Zásmuky pro rok 2011
4. Návrh aktualizace Zásad pro poskytování pujcek z FRB
5. Hospodarení príspevkových organizací za rok 2010
6. Jednací rád výboru ZM
7. Webové stránky mesta
8. Zásobník projektu pro období 2011-2013
9. Majetkové záležitosti
10. Diskuze
11. Záver
Starosta dal pro program hlasovat.

Hlasování: Kdo souhlasí s uvedeným programem jednání:

Pro

14

zdržel se

proti O

O

Overení minulého zápisu
Starosta požádal overovatele minulého zápisu Mgr. Sonu Souckovou a pana Jirího Nováka o
správnost zápisu minulého zastupitelstva. Prítomní overovatelé potvrdili správnost zápisu.
Návrh na cleny návrhové komise:
Starosta podal návrh na cleny návrhové komise.
Ing. Miroslav Pelikán a pan Miroslav Kohoutek.
Hlasování: Kdo souhlasí s navrženými cleny návrhové komise:

Pro

12

zdržel se

proti O

1

2
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Návrh na overovatele:
Starostapodalnávrhna overovatelednešníhozápisu.
JUDr. Jindriška Václavu a Ing. Vera Veselá.
Pro

12

proti

2

zd ržel se

O

Ustanovení zapisovatele dnešního jednání:
Starosta navrhlzapisovatelkudnešníhozasedání.
Petra Svobodová.
Pro
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2) Inventarizace majetku mesta Zásmuky ke dni 31.12.2010
V materiálech zastupitelé obdrželi veškeré informace ohledne provedené inventarizace
majetku mesta Zásmuky. Starosta souhrnem jen uvedl, že inventarizace veškerého majetku,
vcetne majetku v operativní evidenci, úctu pohledávek a závazku byla zahájena dne
16.12.2010 a ukoncena dne 25.1.2011. Veškerá fyzická a dokladová inventarizace byla
provedena ke dni 31.12.2010. Inventarizace se zúcastnili na svých úsecích hmotne
odpovední pracovníci, inventarizacní rozdíly nebyly zjišteny.
Hlasování: Kdo schvaluje inventarizaci majetku mesta Zásmuky ke dni 31.12.2010:
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Dodatecne se na jednání dostavil zastupitel pan Josef Stárek.
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3) Dotace pro TJ Sokol Zásmuky pro rok 2011
Zastupitelé projednávali dotaci pro TJ Sokol, jejíž materiály jim byly dodatecne zaslány.
Jedná se o schválení neinvesticní dotace pro rok 2011. Na jednání rady byly predloženy
všechny došlé žádosti. Ty byly projednány také na jednání financní komise dne 07.03.2011,
návrh na poskytnutí je uveden v tabulce. Rada mesta, v jejíž kompetenci je rozhodnout o
pridelení dotaci do výše 50 tis. Kc, žádosti projednala a rozhodla tak, jak je uvedeno
v tabulce. Zbývá rozhodnout o pridelení dotace TJ Sokol, který podává dve žádosti.
V tabulce je i uveden návrh rady na rozdelení zbývající cástky ve výši 408 tis Kc. V rozpoctu
na rok 2011 bylo schváleno pro zájmové cinnosti spolku a sdružení celkem 500 tis Kc.
Paní Oltová vznesla námitku k výši poskytnutí dotace TJ Sokol, k vedení úcetnictví
organizace, ohradila se k nesrovnalostem v tabulce nákladu a výnosu a k dotování dnes už
nežádaného A družstva.
Na príspevek paní Oltové reagoval zastupitel pan Milan Vojtíšek. Rušné diskuze na téma se
postupne úcastnili další zastupitelé, napr. pan Kohoutek, Mgr. Krombholz, Ing. Pelikán, Karel
Novák. Výsledkem diskuze bylo konstatování nutnosti vetší informovanosti verejnosti a
potreba jiného formulování žádosti o dotaci.

Hlasování: Kdo schvaluje poskytnutí neinvesticní dotace TJ Sokol Zásmuky ve výši
408 tis Kc, 250 tis Kc z této cástky bude poskytnuto fotbalovému oddílu:
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4) Návrh aktualizace Zásad pro poskytování pujcek z FRB
Na minulém zasedání byl vznesen návrh na aktualizaci Zásad pro poskytování pujcek
z FRB. Za tímto úcelem jednal financní výbor a následne i rada mesta. Ješte pred
predložením návrhu byla zastupitelum predložena rekapitulace cerpání pujcek a zásadní
informacek Fondu rozvojebydlení.Vletech 2003 - 2010 byloposkytnutocelkem 19 pujcek
v celkové cástce 1 mil. 744 tis. Kc. Pohledávky za klienty ke dni 31.12.2010 predstavuji
cástku 421 tis 760,- Kc. Splátky probíhají bez problému. Stav na úctu FRB k 28.02.2011 je 1
mil 27 tis 555 Kc. Pro cerpání pujcek stanovilo ZM v roce 2007 "zásady", které doplnilo
v témže roce zmenou C.1.
Z jednání financního výboru vzešel návrh cI. III - rozšírení o "Modernizace topení na tuhá
paliva, nákup kotle s rízeným spalováním" do 70 tis Kc, a "Prípojka na vodovod, kanalizaci,
plyn"do výše 20 tis Kc. Dále FV ve cI. IVnavrhuje pujcku do 100 tis bez rucitele. Clenové FV
si plne uvedomují prípadné riziko pri splácení, v zásade ale doporucují, aby tato možnost
byla ZM schválena.
Rada po svém zasedání

navrhuje v ci. III - rozšírení o "Výmena radiátoru a rozvodu topení"

do výše 50 tis Kc, "Nákup kotle s rízeným spalováním" do výše 70 tis Kc, "Prípojka na
vodovod, kanalizaci, plyn" do výše 20 tis Kc a ve ci. IV navrhuje pujcku bez rucitele pouze
do výše 75 tis Kc. Financní výbor a rada predkládají tento návrh zastupitelstvu mesta
k posouzení.
Pan Milan Petr se dotázal, zda "Modernizace topení na tuhá pa1iva"neznamená totéž, co
"výmena radiátoru". Dotaz byl panu Petrovi vysvetlen.
'

Hlasování: Kdo schvaluje Návrh aktualizace Zásad pro poskytování pujcek z FRB tak,
že cI. IIIse rozšírí o položku "Výmena radiátoru a rozvodu topení" s horní hranicí pujcky 50 tis Kc.
"Nákup kotle s rízeným spalováním" s horní hranicí pujcky 70 tis Kc
"Prípojka na vodovod, kanalizaci, plyn" s horní hranicí pujcky 20 tis Kc.
a v cI. IV,písmo g) záruka za poskytovanou pujcku bude uvedeno:
do 75 tis Kc bez rucitele, do 150 tis Kc 1 rucitel, nad 150 tis Kc 2 rucitelé
Pro

15

proti

zdrželi se

O

O
.............

5) Hospodarení príspevkových organizací za rok 2010
V materiálech zastupitelé obdrželi žádost PO ZŠ Zásmuky a PO MŠ Zásmuky o souhlas
s rozdelením výsledku hospodarení za rok 2010. Obe tyto organizace žádají o souhlas
zrizovatele v souladu se zák. 250/2000 Sb. o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu
v platném znení.
ZŠ hospodarila se ziskem v celkové výši 291.853,- Kc. Žádá o souhlas k rozdelení
zlepšeného hospodárského výsledku do fondu rezervního v cástce 241.853,- Kc a do fondu
odmen v cástce 50 tis Kc. V rezervním fondu má zustatek ke 31.12.2010 480 tis Kc.
Prostredky z tohoto fondu využije k dalšímu rozvoji své cinnosti.
MŠ hospodarila se ztrátou ve výši 13.501,- Kc a žádá o souhlas použít vytvorený rezervní
fond se zustatkem ke 31.12.2010 v cástce 21.359,- Kc na úhradu ztráty vytvorené v roce
2010. Zustatek rezervního fondu bude použit v roce 2011 k dalšímu rozvoji své cinnosti.
Rada mesta žádosti projednala a doporucuje ZM ke schválení. Pan Miroslav Kohoutek žádal
vysvetlení k výkazu zisku a ztrát u ZŠ Zásmuky, vše bylo vysvetleno.

3

Hlasování: Kdo schvaluje hospodarení príspevkových organizací MŠ Zásmuky a ZŠ
Zásmuky za rok 2010 a souhlasí s prevedením hospodárských výsledku do fondu dle
predložených žádostí:
Pro

15

proti
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6) Jednací rád výboru ZM
Na zasedání ZM byl predložen návrh jednacího rádu pro financní a kontrolní výbor. Jednací
rád byl navržen a projednán obema výbory. Platnostjednacího rádu bude po celé volební
období.

Hlasování: Kdo schvaluje Jednací rád výboru ZMv predloženém znení:
pro
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7) Webové stránky mesta
V diskuzi na minulém zasedání ZM byla diskutována záležitost webových stránek. Puvodním
úmyslem Mestského úradu Zásmuky bylo vytvorit nové webové stránky. Vzhledem k tomu,
že své služby ve veci tvorby webových stránek nabídl obcan mesta Zásmuky Ing. Tylk zcela
bezúplatne, rozhodla rada, že z duvodu ušetrení financních prostredku této služby mesto
využije. Došlo tedy ve spolupráci s panem Tylkem k celkové rekonstrukci webových stránek.
Postupne se doplnují informace pro obcany zajímavé, potrebné a pro bežný život použitelné.
S tímto souvisí priložená poslední žádost Ing. Tylka nazvana "Návrh bodu k projednání na
zastupitelstvu pro zlepšení informacní otevrenosti rozhodovacích procesu." Rada projednala
body jednotlive a tento zpusob navrhuje rada mesta uplatnit i na jednání zastupitelstva.
Zákon nestanoví žádná pravidla pro zverejnování zápisu rad a zastupitelstev na úrední
desce umožnující dálkový prístup. Obec muže poskytnout informace obcanovi s trvalým
pobytem v Zásmukách a staršímu 18 let na základe jeho žádosti. Tuto informaci poskytne
formou nahlížení do zákonem vymezených dokumentu na mestském úrade. Na obec se
muže obrátit krome obcana obce i jakýkoliv jiný obcan se žádostí o poskytnutí informace dle
zákona 106/1999 Sb. o svobodném prístupu k informacím v platném znení. Obec je v tomto
prípade povinna informaci poskytnout. Zverejnením informací na webu se stanou tyto
informace snadno dosažitelné i obcanum mimo naše mesto. V tomto prípade bude nutné
postupovat v souladu se zák. C. 101/2000 Sb. o ochrane osobních údaju, ve znení
pozdejších predpisu.
Jak je patrné z výše uvedeného, je povinností obce zabezpecit zvlášte dodržování zákona o
ochrane osobních údaju a to jejich anonymizováním v príslušných zverejnovaných
dokumentech.
Rozhodnutí níže uvedených bodu spadá do samostatné pusobnosti mesta a záleží tedy na
rozhodnutí ZM.
Jednotlivé body jsou:
1. Prílohou usnesení ZM bude prezencní listina
2. U jednotlivých bodu usnesení ZM, u kterých probehlo hlasování, bude uvedeno, kdo
hlasoval proti a kdo se zdržel hlasování.
3. Spolu se zverejnením termínu a programu konání jednání ZM budou zverejneny i
podklady pro jednání.
4. Spolu se zverejnením usnesení bude zverejnen i zápis z jednání
5. Zverejnování usnesení RM
6. Zverejnování výrocních zpráv
7. Zverejnování zápisu z jednání komisí
Návrh: Prílohou usnesení ZM bude prezencní listina

4

.

1. Rada navrhuje schválit zverejnení prezencní listiny jako prílohy k Usnesení lM
formou naskenovaného originálu.
Hlasování: Kdo souhlasí s tím, aby prílohou usnesení byla prezencní listina formou
naskenovaného originálu:

zdržel se
o
15
pro
proti O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh: U jednotlivých bodu usnesení lM, u kterých probehlo hlasování, bude
uvedeno, kdo hlasoval proti a kdo se zdržel hlasování
2. Rada navrhuje, pokud tento návrh bude schválen, tak hlasování uvádet pouze u
majetkových záležitostí. V ostatních prípadech není vhodné z duvodu administrativní
záteže, nízké vypovídací schopnosti a zbytecného prodlužování jednání.
Pan Miroslav Kohoutek sdelil, že by pridal do usnesení, že jmenovité uvádení výsledku
hlasování probehne, pokud o to alespon jeden ze zastupitelu požádá. Pan Karel Novák se
dotázal, zda si to pan Kohoutek predstavuje tak, že jeden to navrhne, tak zbylých 14 se
podrídí. Pokud jeden zastupitel navrhne jmenovité uvádení výsledku, tak se o tom musí opet
hlasovat. Pan Kohoutek odpovedel, že pokud by to alespon jeden zastupitel chtel takto delat,
ostatní mu vyhoví s tím, že se to nebude zneužívat a uskutecnení by bylo na nejaké dohode.
Mgr. Krombholz podotkl, že puvodní návrh bylo jmenovité uvádení u všech bodu. Pouze
majetkové záležitosti byly návrhem rady.
Hlasování: Kdo souhlasí s tím, aby se u jednotlivých projednaných bodu jmenovite

uvádelyvýsledkyhlasování:
Pro

4

.

zdržel se

proti 3

8

Hlasování: Kdo souhlasí s tím, aby se u jednotlivých projednaných bodu jmenovite
uvádely výsledky hlasování, pouze u majetkových záležitostí:
Pro

13

zdržel se

proti O

2

Hlasování: Kdo souhlasí s tím, aby se u projednaných bodu, které se nebudou týkat
majetkových záležitostí bude uvádet hlasování jmenovite na základe žádosti alespon
jednoho ze zastupitelu:

Pro

4

zdržel se

proti 3

8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh: Spolu se zverejnením termínu a programu konání jednání lM budou
zverejneny i podklady pro jednání.
3. Ke zverejnování podkladu pro jednání lM se rada domnívá, že tyto podklady patrí
pouze zvoleným zastupitelum. Pokud zastupitelé i presto rozhodnou o zverejnování,
tak pouze s podmínkou, že z duvodu úspory financních prostredku nebudou již
dorucovány podklady v tištené forme. Informace k jednání pri zverejnení na webu
budou ošetreny v souladu se zákonem o ochrane osobních údaju.
le strany nekterých zastupitelu bylo požadování vyvešování podkladu pro lM na verejné
úrední desce. Následující diskuze probíhala v duchu zákona o ochrane osobních údaju.
Hlasování: Kdo souhlasí s tím, aby se soucasne s pozvánkou na zasedání lM
zverejnovaly i podklady pro jednání s tím, že nebudou podklady zasílány zastupitelum
v tištené podobe:
Pro

5

proti 3

5

zdržel se

7

Pan Kohoutek navrhl hlasování ješte pro obojí verzi, tedy že se budou zasílat podklady
v tištené podobe a ješte zverejnovat elektronicky. Bylo mu odpovezeno, že zastupitelé svým
hlasováním dali jasne najevo, jaké je usnesení.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh: Spolu se zverejnením usnesení bude zverejnen i zápis z jednání
4. Rada nemá námitek ke zverejnování zápisu z jednání zastupitelstva, opet musí být
zajišteno anonymizování osobních údaju v projednávaných bodech.
Hlasování: Kdo souhlasí s tím, že spolecne s Usnesením ZM se bude zverejnovat také
Zápis z jednání ZM:

Pro

15

proti O

zdržel se

O

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh: Zverejnování usnesení RM
5. Rada navrhuje: Usnesení rady mesta je možné zverejnovat za stejných podmínek
jako zverejnování Usnesení a zápisu z jednání ZM. Jednání rady mesta je ze zákona
o obcích neverejné.
Hlasování: Kdo schvaluje zverejnování Usnesení RM

Pro

15

proti O

zdržel se

O

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh: Zverejnování výrocních zpráv
6. Ke zverejnování výrocních zpráv není jasné, zda se jedná o výrocní zprávy spolku a
zájmových sdružení. Toto nespadá do pravomoci obce. Predpokládá se ale, že se
jedná o zverejnení záverecného úctu mesta. Toto zverejnení vyplývá ze zákona o
obcích a to vždy 15 dnu pred projednáním v ZM. Záverecný úcet byl vždy
zverejnován a v budoucnosti samozrejme bude. Zákon neukládá trvalé zverejnení,
rada doporucuje ponechat v archivu na webu. O tomto bodu není nutno hlasovat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh: Zverejnování zápisu z jednání komisí
7. Rada: zrejme se jedná o zápisy z jednání výboru zrízených zastupitelstvem a komise
zrízené radou. Je zcela v pravomoci zastupitelstva rozhodnout o zverejnování, pokud
uzná, že je to pro obcany duležité. Jednání výboru a komisí je ze zákona o obcích
neverejné a zverejnení patrí do samostatné pusobnosti obce.
K tomuto bodu se paní Michálková vyjádrila v tom smyslu, že má k dispozici vyjádrení
z legislativne-právního oddelení SMO, kde se uvádí, že do zápisu rad, výboru a komisí
obcan právo nahlížet nemá.

Hlasování: Kdo schvaluje zverejnování usnesení Financního a Kontrolního výboru a
Kulturní komise:
Pro

15

O
zdržel se
proti O
.............................................................................................

8) Zásobník projektu pro období 2011-2013
Dokoncuje se žádost o dotaci na rekonstrukci Komenského námestí. Termín podání žádosti
o dotaci je 31.03.2011. V souvislosti s podáním žádosti bylo nutné zpracovat prehled o
plánovaných projektových zámerech mesta Zásmuky, který bude jednou z príloh. Návrh
6

projektu byl zpracován pod názvem "Zásobník projektu pro období 2011-2013" a byl ZM
predložen ke schválení.
Zastupitelé se dotazovali, zda je možné prubežne aktualizovat uvedené položky, bylo jim
odpovezeno, že ano.
Hlasování: Kdo schvaluje

Pro

15

Zásobník

projektu pro období 2011-2013:

proti O

zd ržel se

O
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9) Majetkové záležitosti
Bezúplatný prevod komunikace k ÚSP Buda
Zastupitelstvo na svém zasedání projednávala možnost prevodu komunikace na Buda do
majetku Stredoceského kraje. Mesto Zásmuky nemá dostatek financních prostredku na
rekonstrukci této komunikace, která je v dezolátním stavu, a nekolikrát žádalo Krajský úrad o
pomoc z duvodu toho, že cesta vede k ÚSP Domov Buda, který spadá pod Stredoceský kraj.
Žádost nebyla vyslyšena, a proto rada navrhuje ZM prevést komunikaci do majetku Kraje za
úcelem rekonstrukce. Ing. Veselý podotkl, že z duvodu toho, že je to velmi složitá záležitost a
musí se vyrešit ješte nejaké majetkové nesrovnalosti, po ZM se v této fázi požaduje pouze
schválení jednání za tímto úcelem. Starosta dodal, že se jedná zhruba o 2 km dlouhé
komunikace, jejíž nedílnou soucástí je most v havarijním stavu a mesto Zásmuky má
omezené finance a jiné duležitejší akce. Otázka druhá je, zda bude Stredoceský kraj chtít
tuto komunikaci prevzít, ac ZM odsouhlasí, že ano.

Hlasování: Kdo schvaluje jednat o bezúplatném prevodu pozemku p.c. 469/2, 504/2,
cást 809, cást 464/3, cást 463/2, cást 458/5 a cást 799/1, vše v k.ú. Nesmen, obec
Zásmuky, okres Kolín do majetku Stredoceského kraje a poveruje Ing. Davida
Veselého jednáním v této veci:
Pro
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zdržel se
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Odprodei trafostanice u zdrav. strediska na P.c. 112/1
Mesto Zásmuky obdrželo žádost o odprodej predmetné trafostanice spolecnosti CEZ.
Vzhledem k tomu, že CEZ tuto trafostanici provozuje, doporucuje rada prodej uskutecnit za
techto podmínek:

- žadatel zajistí na své náklady vyhotovení oddelovacího GP
- žadatel oddelený pozemek pod stavbou vykoupí za 450,- Kc
- žadatel stavbu s technologií odkoupí za odhadní cenu
- žadatel zadá vyhotovení znaleckého posudku budovy s technologií

- žadatel zajistí vklad do KN
Pan Miroslav Kohoutek se dotázal, zda CEZ platí v soucasné dobe nájem stavby na
pozemku mesta Zásmuky. Bylo mu odpovezeno, že stavba je také v majetku mesta, vcetne
technologie. Ing. Veselý dodal, že CEZ budovu provozuje, ale nemuže udržovat, když není
v jeho majetku.

Hlasování: Kdo schvaluje, na základe žádosti spolecnosti CEZDistribuce a.s., Teplická
874, Decín, prodej trafostanice u zdravotního strediska na p.c. 112/1 v k.ú. Zásmuky,
obec Zásmuky za podmínek, že žadatel zajistí na své náklady vyhotovení
oddelovacího GP, oddelený pozemek pod stavbou vykoupí za 450,- Kc/m2, stavbu
s technologií odkoupí za odhadní cenu, zadá vyhotovení znaleckého posudku, zajistí
vklad do KN:

7
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zdržel se

O

O

Pan Kohoutek se ješte dotázal na cenu stavby, Ing. Veselý odpovedel neví, jeho osobní
odhad je kolem 100 tis Kc.
a pan
nabídli mestu Zásmuky možnost bezúplatného prevodu pozemku p.c.
672/1 v k.ú. Zásmuky, obec Zásmuky, okres Kolín, o výmere 300 m2. Tento pozemek,
uvedený jako ostatní plocha, je využíván jako místní komunikace. Rada mesta bezúplatný
prevod doporucuje. Následující diskuze se týkala financí, které bude muset mesto ješte
investovat do komunikace. Do hovoru vstoupil obcan z rad verejnosti Ing. Sarnát se slovy, že
pokud se schválí tento prevod, tak se musí schválit i prevzetí komunikace na Špandave,
címž se zmenilo téma jednání. Hovorilo se prevážne o Špandave.
Hlasování: Kdo schvaluje bezúplatný prevod pozemku p.c. 627/1 o výmere 300 m2
v k.ú. Zásmuky, okres Kolín, od pana
do majetku mesta Zásmuky:
--

Pro
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Úprava drevin na hrbitove
Jedná se o úpravu 6 ks drevin rodu Thuja. Jde o rostliny prerostlé a špatne udržované,
v soucasném stavu navrhujeme 3 ks odstranit a nahradit (nejlépe sloupovitým kultivarem
tisu) a tri kusy upravit rezem. Rada navrhuje konzultaci s odbornou firmou a postupovat dle
doporucení.

Hlasování: Kdo schvaluje úpravu drevin na místním hrbitove takto:
odstranení dvou kusu zeravu pred hrbitovní zdí a následné omlazení novou
výsadbou
odstranení jednoho kusu zeravu v centrální cásti hrbitova
zakrácení trí sloupovitých kultivaru zeravu odbornou firmou
pro
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proti

zdržel se
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Výber firmy k provedení kácení v rámci akce "Rekonstrukce
rybníka Bažantnice"
Zámerem obce je odlesnit tzv. zátopu s tím, že vybraná firma provede vytežení drevin a
následne vytežené drevo i odkoupí. Problém predstavuje skutecnost, že o mekké drevo
listnácu (v našem prípade se jedná predevším o olši, topol, lípu) není velký zájem. Osloveny
byly tri firmy, Kolínská lesní, Stredoceská lesní a Drevo Tvrdík. Poslední jmenovaná nabídku
slíbila, ale nedodala. Predpokládaná cástka nepresáhne patrne 100 tis. Kc. Rada se
domnívá, že tuto vec je nutné projednat se zastupitelstvem. Ing. Milan Petr vystoupil se
slovy, že ZO CSOP námitek nemá, ale chteli by, aby kácení by v návaznosti na schválení
dotace. Tzn. nekácet, dokud nebude prislíbená dotace. Ing. Veselý mu toto potvrdil. Pan
Kohoutek se ješte dotázal na možnost odkupu obcany mesta. Ing. Veselý odpovedel, že toto
drevo není urcené na otop. Vybraní dodavatelé si drevo odvezou bez úklidu, zbytky dreva se
následne rozprodají obcanum na otop.

Hlasování: Kdo souhlasí s provedením výberového rízení na dodavatele odlesnení
s následným odkupem drevní hmoty v rámci akce "Rekonstrukce rybníka Bažantnice"
a schvaluje firmu Stredoceská lesní, Na Františku 272, 280 02 Ovcáry:
Pro

15

proti

zdržel se

O

8

'"' --

O

Kácení drevin

-

a) Borovice na pozemku p.c. 832 v lokalite "Na porážce". Strom vyrustá mezi jímkou a
budovou, koreny narušují tyto stavby. Rada souhlasí. Žadatelem je pan Josef Kunce.

Hlasování: Kdo schvaluje pokáceni _1kusu bo!ovice n.a pozemku p.c. 832
Zásmuk:y na 'žádost pana'
Pro
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zdržel se

O

b) Kácení borovice na pozemku 813/1 v k.ú. Zásmuky, obec Zásmuky, v ulici Na ohrádce.
Žadatelem je pan Jirí Holler. Vzhledem k tomu, že strom je vysazen v tesné blízkosti budovy,
predstavuje do budoucna zdroj problému (prorustání korenu, zasahování vetví do oken a na
strechu), doporucuje rada strom odstranit. Zastupitelka paní Stanislava Oltová podotkla, že
tato borovice dnes odpoledne byla pokácena a odvezena zamestnanci úradu. Ing. Veselý
navrhlo tomto bodu nehlasovat. Bude nutné provést šetrení a dále postupovat v souladu
s príslušnými

zákony.

'.'

...............
Diskuze

V zapocaté diskuzi starosta informoval zastupitele a ostatní obcany o opravené PO na
kanalizace, na jejímž základe bylo výberové rízení zrušeno a o nových podmínkách pro
vypsání nové souteže. Dále Ing. Veselý sdelil zastupitelstvu, že hodne zásadních chyb
udelala advokátní kancelár, která toto zpracovávala.
Dále se starosta vrátil k dopravní situaci, která zde v Zásmukách panuje. Nechal se
zpracovat odhad, kolik by stály úpravy OZ a vyšla suma 1 mil, 204 tis., pro Doubravcany 360
tis. Jelikož byla z urcitých institucí prislíbena náklonnost, zacne se alespon vodorovným OZ,
další by se provedlo na etapy. Starosta dále podotkl, že ve veci kamionu se uvažuje o
zpoplatnení kamionové dopravy.
Pan Kohoutek se dotázal na parkování nákladních automobilu na Komenského nám.
Starosta informovalo místním šetrení s dvema zástupci odboru dopravy z Kolína a že
zmínení zástupci nedokázali vysvetlit, jak fyzicky zrídit zákazové OZ
Dále se pan Kohoutek dotázal na zpusob výberu nájemníka mestského bytu. Mgr.
Krombholz seznámil pana Kohoutka se postupem výberu, že se protrídí uchazeci dle
stanovených kritérií.
Starosta se dotázal, zda nemá nekdo ješte neco do diskuze a dal precíst návrh usnesení.
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Overovatelka JUDr. Jindriška Václavu
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Starosta Ing. Jirí Pechar

Zásmuky dne 29. 3. 2011, zapsala Petra SVObOdO~lr
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Overovatelka Ing. Vera Veselá

Listina prítomných clenu Zastupitelstva
Mesta Zásmuky
na jednání dne 29. brezna 2011
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pan Miroslav KOHOUTEK
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Ing. Miroslav PELIKÁN
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pan Milan PETR

V Zásmukách

dne 29. brezna 2011
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