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Zápis

z verejného zasedání Zastupitelstva Mesta Zásmuky
konaného dne 23. cervna 2011
od 18 hodin v zasedací místnosti v budove zdravotního strediska
C.i.: 4/2011 ZM
Jednání Zastupitelstva mesta Zásmuky bylo zahájeno v 18 hodin starostou mesta Ing. Jirím
Pecharem za prítomnosti 11 clenu Zastupitelstva mesta Zásmuky.
Jednání zahájil pan starosta slovy, 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 14. cervna do 23. cervna 2011. Soucasne byla zverejnena na webových stránkách obce
www.zasmukv.cz. Dále starosta konstatoval, že je prítomno 11 clenu z celkových 15 clenu,
tedy nadpolovicní vetšina clenu zastupitelstva, a proto je zastupitelstvo usnášeníschopné.

....................................................................................................................................................
1. Procedurální záležitosti

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

1. Procedurální záležitosti
2. Záverecný úcet mesta Zásmuky za rok 2010
3. Rozpoctová opatrení C. 1/2011
4. Diskuze
5. Záver

Starosta dal pro program hlasovat.

Hlasování: Kdo souhlasí s uvedeným programem jednání:

Pro

11

proti

zdržel se

O

O

Overení minulého zápisu
Starosta požádal overovatele minulého zápisu pana Jirího Nováka a pana Karla Nováka o
správnost zápisu minulého zastupitelstva. Prítomní overovatelé potvrdili správnost zápisu.
Návrh na cleny návrhové komise:
Starosta podal návrh na cleny návrhové komise: pan Jaroslav Píša a pan Milan Petr.
Hlasování: Kdo souhlasí s navrženými cleny návrhové komise:

Pro

9

proti

zdržel se

O

1

2

Návrh na overovatele:
Starostapodalnávrhna overovatelednešníhozápisu: paní JUDr. Jindriška Václavu a pan
Milan Vojtíšek.
Pro

9

proti

zdržel se

O

2

Ustanovení zapisovatele dnešního jednání:
Starostanavrhlzapisovatelkudnešníhozasedání:paní Jirina Husová.
O
zdržel se
11
Pro
proti O
....................................................................................................................................................

2. Záverecný úcet mesta Zásmuky za rok 2010
Starosta v souladu se zákonem o obcích a zákonem o rozpoctových pravidlech územních
rozpoctu, seznámil zastupitele s predloženými údaji o rocním hospodarením mesta souhrnne
zpracované do záverecného úctu mesta. Konstatoval, že soucástí záverecného úctu je
Zpráva o prezkoumání hospodarení Mesta Zásmuky, které provedl za rok 2010 pan Ing.
Pavel Lelek, CSc. Starosta pripomnel nekteré duležité údaje: Rozpocet na rok 2010 byl
schválen 26.11.2009 a v r. 2010 byla schválena ctyri rozpoctová opatrení. Rozpoctové príjmy
cinily vr. 201024.345274,35.- Kc. Rozpoctové výdaje cinily 21.170 813,32.- Kc. Splátky
úveru v komercní bance byly ve výši 2.816 024,34.- Kc a splátky úveru v Ceské sporitelny
byly ve výši 1.132075,20.- Kc. Stav na bežných úctech k 31.12.2010 byl 8. 091 tis. Kc.- Na
úctu FRB bylo k tomuto datu 993tis. Kc. Nesplacené úvery k 31.12.2010 byly ve výši 13.471
tis. Kc.
Záverecný úcet mesta za rok 2010 byl po dobu 15ti dnu vyvešen na úredních deskách mesta
i na webových stránkách
mesta k nahlédnutí. Projednán byl Výborem financním a
kontrolním a Radou mesta. Tyto orgány doporucují Zastupitelstvu mesta, aby dle § 17, odst.
7), zákona 250 / 2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu, ve znení
pozdejších predpisu, byl Záverecný úcet mesta uzavren udelením souhlasu s celorocním
hospodarením, a to bez výhrad.
Hlasování: Kdo souhlasí, aby byl uzavren Záverecný úcet mesta dle § 17, odst. 7),
zákona 250 I 2010 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu, ve znení
pozdejších predpisu udelením souhlasu s celorocním hospodarením, a to bez výhrad.

Pro

11

proti

O

zdržel

se

O

....................................................................................................................................................

3. Rozpoctová opatrení c. 112011
Clenové zastupitelstva obdrželi v termínu pred jednáním Zastupitelstva návrh na Rozpoctová
opatrení C. 1/2011.Strucný komentár k jednotlivým úpravám byl uveden vždy pod upravenou
položkou. V príjmech je nejvetším príjmem plnení z kupní smlouvy na prodej plynárenského
zarízení. Tyto financní prostredky jsou na základe rozhodnutí RM uloženy na samostatném
2

sporícím úctu, pripraveny k využití na investicní úcely. Dále jsou upraveny získané dotacní
vztahy. Ve výdajích jsou zohledneny predpokládané výdaje k zrízení nové trídy v MŠ a
zvýšení neinvesticního príspevku MŠ v souvislosti s novou trídou. Žádost o zvýšení
neinvesticního príspevku s oduvodnením je priložena. Rozepsány jsou poskytnuté dotace
neziskovým organizacím dle usnesení ZM. Zohledneny jsou i predpokládané výdaje na
rekonstrukci chodníku v Zásmukách, Komenského nám. Navržen je i nákup nového auta pro
Pecovatelskou službu do max. cástky 250 tis. Kc. Jako náhrada za velmi opotrebený osobní
automobil zn. Felicia. K tomuto návrhu dospela RM vzhledem k tomu, že pro Pecovatelskou
službu byla získána dotace ve výši 400tis. Kc a tímto dojde k úspore již rozpoctovaných
neinvest. výdaju jejichž cást by byla využita na nákup nového auta.
Návrh rozpoctových opatrení byl projednán výbory ZM a RM. K úpravám nebyly zásadní
pripomínky a jsou doporuceny Zastupitelstvu mesta ke schválení.
Hlasování: Kdo schvaluje v souladu s § 84. odst. 2) písm.b) zák. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znení a § 16 zák. 250/2000 Sb. o rozpoctových pravidlech v platném znení,
rozpoctová opatrení c. 1/2011:
Pro

11

proti

zdržel se

O

O

....................................................................................................................................................

4. Diskuze

V zapocaté diskuzi se pan starosta mesta vrátil k pripomínkám ohledne výkopu v Polákove
ulici. Práce trvaly déle kvuli klimatickým podmínkám.
Dále reagoval na predešlou stížnost obcanu na zamestnance firmy Hugli Food, kterí
nesprávne parkovali v aleji V Lipkách. Po zásahu Policie CR tam zamestnanci již neparkují,
ale zajíždí do areálu firmy, kde mají urcen prostor pro parkování.
Pan starosta informoval zastupitele s plánovanou investicí do opravy chodníku na
Komenského nám. Zacátek prací se predpokládá na mesíc cervenec.
Mesto ceká také rekonstrukce západní cásti steny na budove zdravotního strediska
(zateplení steny, výmena oken, stavební úpravy ).
V cervenci bude probíhat v MŠ Zásmuky stehování a zarizování nové trídy z duvodu
navýšení kapacity materské školy.
Pan Miroslav Kohoutek, clen Zastupitelstva, vznesl žádost na reklamaci prací v Polákove
ulici. Byl by rád, aby se ulice dala do puvodního stavu. Pan starosta navrhl pro tuto vec
samostatné jednání.
Další dotaz od p. Kohoutka smeroval na dopravní bezpecnostní rešení v Zásmukách.
Pan starosta mu odpovedel, že podle návrhu odborníci zpracovávají na toto téma projekt.
Realizace nekterých bezpecnostních prvku by mela být behem prázdnin.
Pan Tylk, obcan mesta Zásmuky, navrhuje vetší propagaci webových stránek Zásmuk, které
stále aktualizuje.
Také zmínil, že by se ve meste melo zlepšit a doplnit znacení ulic. Pan starosta prislíbil
prošetrení této veci.
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Pan Tylk vyslovil návrh na realizaci a instalaci vítací cedule pri vjezdu do Zásmuk smerem od
Prahy- "Vítá Vás rodište Františka Kmocha". Vzhledem k tomu, že mesto nemuže nabídnout
turistum další propagaci Fr. Kmocha, instalace vítací cedule se odkládá.
Dále pan Tylk upozornil na informacní tabuli na autobusové zastávce na Komenského
námestí. Plakáty na této desce jsou potrhané. Pan starosta bere toto upozornení na vedomí
a vec bude prošetrena.

Starosta se dotázal, zda nemá nekdo ješte neco do diskuze a dal precíst návrh usnesení.

Hlasování:
Pro

11

proti

zdržel se

O

O
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Overt~t~ika JUDr. Jindriška Václavu

Zásmuky dne 23. cervna.2011, zapsala Jirina Husová
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Listina prítomných clenu Zastupitelstva
Mesta Zásmuky
na jednání dne 23. cervna 2011

Ing. Jirí PECHAR
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pan Karel NOVÁK
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Mgr. Sona SOUCKOVÁ
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Ing. Vera VESELÁ
pan Milan VOJTíŠEK
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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
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Ing. Miroslav PELIKÁN

4Jrr0J

JUDr. Jindriška VÁCLAVU

pan Jaroslav PíŠA
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pan Milan PETR
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V Zásmukách dne 23. cervna 2011
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