USNESENÍ
ZASTUPITELSTV A MESTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 29. brezna 2011
od 18.00 hodin v zasedací místnosti v budove zdravotního strediska

C.j. 212011 ZM
Zastupitelstvo mesta Zásmuky na svém zasedání, které se konalo dne 29. brezna 2011
prijalo toto usnesení:
Zastupitelstvo Mesta Zásmuky:

1) Schvaluje navržený program jednání.
2) VoHcleny návrhové komise Ing. Miroslava Pelikána a Miroslava Kohoutka.
3) Volí overovatele zápisu jednání JUDr. Jindrišku

Václavu a Ing. Veru Veselou.

4) Ustanovuje zapisovatelku slecnu Petru Svobodovou.
5) Schvaluje inventarizaci majetku mesta Zásmuky ke dni 31.12.2010.
6) Schvaluje poskytnutí neinvesticní dotace TJ Sokol Zásmuky ve výši 408 tis Kc, 250 tis
Kc z této cástky bude poskytnuto fotbalovému oddílu.
7) Schvaluje Návrh aktualizace Zásad pro poskytování pujcek z FRB tak, že cI. III se
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
8) Schvaluje hospodarení príspevkových organizací MŠ Zásmuky a ZŠ Zásmuky za rok
2010 a souhlasí s prevedením hospodárských výsledku do fondu dle predložených
žádostí.
9) Schvaluje Jednací rád výboru ZM v predloženém znení.
10) Schvaluje zlepšení informacní otevrenosti rozhodovacích procesu takto:
Prílohou usnesení ZM bude prezencní listina formou naskenovaného originálu
U jednotlivých bodu usnesení ZM, týkajících se majetkových záležitostí, budou
jmenovite uvedeny výsledky hlasování
Soucasne s pozvánkou na zasedání ZM se nebudou zverejnovat i podklady pro
jednání, podklady budou zasílány zastupitelum v tištené podobe
Spolecne s usnesením ZM se bude zverejnovat také Zápis z jednání ZM

r

Bude se zverejnovat Usnesení RM
Záverecný úcet každého roku mesta Zásmuky bude ponechán v archívu
dokumentu.
Budou se zverejnovat usnesení Financního a Kontrolního výboru a Kulturní
komise
Veškeré zverejnování podléhá zákonu o ochrane osobních údaju.
11) Chvaluje Zásobník projektu pro období 2011-2013.

12) 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 Stredo ceského kraje a jednáním v této veci poveruje Ing. Davida Veselého.
13) Rozhodlo, na základe žádosti spolecnosti CEZ Distribuce a.s., Teplická 874, Decín, o
prodeji 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.
14) Schvaluje bezúplatný prevod pozemku p.c. 627/1 o výmere 300 m2 v k.ú. Zásmuky,
okres Kolín, od pana
a
do majetku
mesta Zásmuky.
15) 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
16) Provedlo výberové rízení na dodavatele odlesnení s následným odkupem drevní
hmoty v rámci akce "Rekonstrukce rybníka Bažantnice" a vybralo firmu Stredo ceskou
lesní, s.r.o., Na Františku 272, 280 02 Ovcáry.
o

17) Rozhodlo, na základe žádosti pana
pokácení 1 ks borovice na pozemku p.c. 832.
Zásmuky 29. brezna 2011
Návrhová komise:
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Miroslav Kohoutek

