USNESENí
RADY MESTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 14. zárí 2011
na Mestském úrade v Zásmukách

C.j. 17/2011

RM

Rada Mesta po projednání programu svého zasedání konaného dne 14. zárí 2011 prijala
tato usnesení:
1. Volí overovatele dnešního jednání pana Karla Nováka a pana Milana Vojtíška.
2. Ustanovuje zapisovatele pana Ing. Jirího Pechara.
3. Schvaluje navržený program jednání dnešního zasedání.
4. Souhlasí s uzavrením Smlouvy o zrízení vecného bremene ve prospech spol. CEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Decín, Teplická 874/8, spocívající v umístení kabelového vedení
NN na pozemku 880/1 v k.ú. Zásmuky dle GP 557-1012/2010.
5. Rozhodla ve veci verejné zakázky malého rozsahu na akci "Výmena oken v c.p. 8, 386 a
133 a vchodových dverí v c.p. 8 v Zásmukách", vybrat na základe nejnižší cenové nabídky
firmu KAS- okna, S.r.o., Trída Krále Jirího 301, 28001 Velim s cenou 199. 881.- Kc , vcetne
DPH.
6. Schvaluje, aby Ing. David Veselý vypracoval harmonogram na parcelaci pozemku
v Zásmukách p.c. 627/57 dle KN a 627/33 dle PK (pod benzinovou pumpou) a zmínené
vypracování predložil na následujícím zasedání RM.
7. Souhlasí, zprostit žadatelku K.D., Nesmen, 28144 Zásmuky, od poplatku za svoz odpadu
pro r. 2011 v Nesmeni.
8. Rozhodla o stanovení ceny na krátkodobý pronájem pivních setu a stanu.
9. Vzala na vedomí zaslání výzvy na Úrad vlády CR ve veci žádosti o podporu zmeny
soucasného RUD pri schvalování státního rozpoctu pro rok 2012.
10. Souhlasí s tím, že není treba zmeny územního plánu v obci Doubravcany, o kterou
zažádal pan J.Š., Hlízov.
11. Vzala na vedomí pripomínky p. J. T. a zajistí, aby byly prubežne doplneny dokumenty, o
kterých RM jednala.
12. Souhlasí s vydáním dalšího Zásmuckého zpravodaje C.3/11.
13. Vzala na vedomí informaci o tiskové chybe v Usnesení Rp'~ dne 13.6.2011, bod C.8,
"bylo vydáno dne 30.3.2011 usn esení ", a souhlasí s opravc;>u, erá bude provedena rucne
data .
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V Zásmukách dne 14. zárí 2011
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