USNESENí
RADY MESTA ZÁSMUKY

ze zasedání konaného dne 30. kvetna 2011
na Mestském úrade v Zásmukách
C.j. 10/2011 RM
Rada Mesta po projednání programu svého zasedání konaného dne 30. kvetna 2011 prijala
tato usnesení:
1. Volí overovatele dnešního jednání pana Milana Vojtíška a Mgr. Josefa Krombholze.
2. Ustanovuje zapisovatele pana Ing. Jirího Pechara.
3. Schvaluje navržený program jednání dnešního zasedání.
4. Rozhodla uzavrít Smlouvu o uzavrení budoucí smlouvy o zrízení vecného bremene c. IE12-6003677/1 se spolecností CEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Decín, zastoupené
spolecností ENERGON DOBRíš s.r.o., Prumyslová 1665, 26301 Dobríš.
5. Souhlasí s tím, aby mesto Zásmuky požádalo o proverení vlastníku pozemku dle ZE c.
681/19 a p.c. dle ZE c. 681/22 v k.ú. Zásmuky v centrální evidenci obyvatel ÚZSVMpobocka Kolín.
6. Rozhodla, aby mesto v prípade nálezu toulavé zvere spolupracovalo pri odchytu se
specializovanou institucí.
7. Doporucuje Zastupitelstvu mesta rozhodnout o odstranení napadeného dubu na námestí
v parku pred MeÚ.
8. Souhlasí s tím, aby na základe výsledku výberového rízení projektu "Sanance bývalé
skládky Vlcí dul" ustanovilo mesto Zásmuky jako zhotovitele firmu Bioanalitika CZ, s.r.o., IC
25916629, Píšovy 820,53701 Chrudim.
9. Rozhodla uzavrít Smlouvu o kontrole a údržbe stavu detského hrište v Zásmukách na
základe nabídky spolecnosti Tomovy parky s.r.o. sídlo Kralovice, Radvánovice 11, 511 01
Turnov, v dobe trvání 5 let.
10. Souhlasí s uzavrením Nájemní smlouvy a Dohody o užívání pozemku predložené ZŠ
Zásmuky. Jeden podepsaný výtisk smlouvy bude zaslán zrizovateli.
11. Rozhodla nevyhovet žádosti o poskytnutí príspevku na zhotovení infrastruktury pro
pozemky 666/22,27,28,29
a 30 v k.ú. Zásmuky, lokalita Jižní ulice, výstavba RD žadatelu a
vlastníku uvedených pozemku.
~
12. Rozhodla využít nabídku spolecnosti Folbeset Plus, s.r.o, U Trešnovky 451/4, 182 00
Praha 8, k podání projektové žádosti o poskytnutí podpory (grantu) na zajištení financování
porádání farmárských trhu v Zásmukách. Dotace je v rámci Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostredí.
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13. Rozhodla využít nabídku inzerce ve speciální príloze Deníku stredních Cech Cesty mesty
v nekterém z príštích vydání.
14. Bere na vedomí informaci o pripravovaných stavebních úpravách a opravách v objektu
MŠ Zásmuky a souhlasí o zarazení financních prostredku do rozpoctu.
<-

Overovatele:

I
... '1'/" .,. ......................
gr. Josef Krombholz
Zapsal:

V Zásmukách dne 30. kvetna 2011
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