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USNESENí
RADY MESTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 21. zárí 2011
na Mestském úrade v Zásmukách
C.j. 18/2011 RM

Rada Mesta po projednání programu svého zasedání konaného dne 21. zárí 2011 prijala
tato usnesení:
1. Volí overovatele dnešního jednání JUDr. Jindrišku Václavu a pana Karla Nováka.
2. Ustanovuje zapisovatele pana Ing. Jirího Pechara.
3. Schvaluje navržený program jednání dnešního zasedání.
4. Souhlasí s návrhem postupu realizace zámeru na prodej stavebních parcel p.c.
627/33(PK) a p.c. 627/57 v Zásmukách a doporucuje Zastupitelstvu mesta ke schválení.
5. Schvaluje navržený postup realizace zámeru na prodej stavebních parcel na pozemku
p.c. 71 v obci Nesmen a doporucuje ZM ke schválení.
6. Bere na vedomí návrh na vykácení ctyr kusu planých trešní u plotu tenisových kurtu, v ulici
Dukelská, Zásmuky a pokácení dubu na Komenského nám. pred budovou Mestského úradu
a doporucuje schválit tyto návrhy na nejbližším zasedání Zastupitelstva mesta.
7. Doporucuje v celém rozsahu Rozpoctové opatrení C. 2/2011 ke schválení Zastupitelstvu
mesta.
8. Bere na vedomí informaci o nevyhovujícím stavu studny u Hospody U kozy, Kmochovo
nám., Zásmuky a souhlasí s prošetrením uvedené veci.
9. Bere na vedomí informaci o špatném stavu cesty, vedoucí do Polákovy ulice kolem p.
Mráze v Zásmukách a doporucuje zaradit opravu cesty do rozpoctu príštího roku.
10. Rozhodla poskytnout príspevek na neinvesticní náklady pro ZŠ a PŠ Kostelec nad
Cernými lesy, K Jatkám 748, 281 63 Kostelec nad Cernými lesy.
11. Stanovila program jednání Zastupitelstva mesta, které se bude konat dne 3.10. 2011.

/');

-

,

/

'

J"

Overovate e. /':;; /-?.?'Í 1!,í'Í
/ ~4"./
;6.L'-'"
'/
... .:::V.'-7
'" ( (;"...
I

/

Q

"'J'i~~ÚiÚ<~

Zapsal.
.

Vá:.~avu

,~
..
/...
...")í~g. Jirí Pechar

?

/Utf

/

"'jUÓr

I

~

'. /

I '.

... ... .~~~~k...

... ....

,

V Zásmukách dne 21. zárí 2011

