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USNESENí
RADY MESTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 31. srpna 2011
na Mestském úrade v Zásmukách

C.j. 16/2011

RM
Rada Mesta po projednání programu svého zasedání konaného dne 31. srpna 2011 prijala
tato usnesení:

1. Volí overovatele dnešního jednání JUDr. Jindrišku Václavu a Mgr. Josefa Krombholze.
2. Ustanovuje zapisovatele pana Ing. Jirího Pechara.
3. Schvaluje navržený program jednání dnešního zasedání.
4. Rozhodla zachovat verejný prístup k internetu, tzv. PIAPu a souhlasí s jeho bezplatným
predáním mestu Zásmuky Krajským úradem Stredoceského kraje.
5. Schvaluje zjednodušené rešení rekonstrukce kanalizacní prípojky u objektu na
Komenského nám. c.p. 136- fara, 281 44 Zásmuky.
6. Souhlasí s možností využít výkopu realizovaného pro CEZ na stavbe "Zásmuky, Na
Ohrádce" k položení kabelu verejného osvetlení a k nabídce zhotovení verejného osvetlení
oslovit firmu Madera a Šípek, spol. s.r.o., Kluk 116, 29001 Podebrady.
7. Rozhodla umístit 1 poulicní lampu na roh hrbitova, a to na základe žádosti majitelu a
budoucích stavebníku domu v ul. Hrbitovní- Zásmuky o rozšírení verejného osvetlení v této
lokalite.
8. Rozhodla povolit pro školní rok 2011- 2012 príspevkové organizaci Materská škola
Zásmuky, okres Kolín, Zahradní ul. 470, 281 44 Zásmuky, výjimku pro zvýšený pocet detí a
to na 28 detí pro dve trídy a 27 detí pro jednu trídu, celkem 83 detí. Tato výjimka se povoluje
za predpokladu, že zvýšený pocet detí nebude na újme kvalite vzdelávací cinnosti školy a
budou splneny podmínky bezpecnosti a ochrany zdraví všech detí navštevující toto
predškolní zarízení.
9. Schvaluje, aby bylo povoleno využití neinvesticní dotace, urcené pro provoz Materské
školy Zásmuky, príspevková organizace, Zahradní 470, 281 44 Zásmuky a poskytované
z rozpoctu mesta, na proplacení mezd- dohod o provedení práce v celkové výši 3.200.- Kc. A
to za predpokladu, že MŠ nebude z tohoto duvodu požadovat další navýšení neinvesticní
dotace pro rok 2011.
10. Souhlasí s umístením stojanu na kola na vhodných místech po Zásmukách,a to na
základe žádosti paní L. H., Jelcany.
11. Stanovila termín jednání Zastupitelstva mesta Zásmuky na 3.10. 2011.
12. Schvaluje aktualizovaný Vnitrní platový predpis vcetne Prílohy C. 1.
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Zapsal:
V Zásmukách dne 31. srpna 2011
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