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Zápis
z verejného zasedání Zastupitelstva mesta Zásmuky.
konaného dne 3. ríjna 2011
od 18 hodin v zasedací místnosti v budove zdravotního strediska
C.i.: 5/2011 ZM
Jednání Zastupitelstva mesta Zásmuky bylo zahájeno v 18 hodin starostou mesta Ing. Jirím
Pecharem za prítomnosti 10 clenu Zastupitelstva mesta Zásmuky.
Jednání zahájil pan starosta prohlášením, 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 26. zárí do 4. ríjna 2011. Soucasne byla zverejnena na webových stránkách obce
www.zasmukv.cz. Dále starosta konstatoval, že je prítomno 10 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. Rozpoctová opatrení c. 2/2011
3. Majetkové záležitosti- návrh parcelace pozemku v majetku mesta
4. Kácení stromu
5. Stížnost ve veci zamítnutí žádosti o príspevek
6. Splašková kanalizace
7. Návrh Smlouvy o bezúplatném predání movitého majetku
8. Diskuze
9. Záver
Starosta dal pro program hlasovat.
Hlasování: Kdo souhlasí s uvedeným programem jednání:

Pro

10

zdržel se

proti O

O

Overení minulého zápisu
Starosta požádal overovatelku minulého zápisu JUDr. Jindrišku Václavu o správnost zápisu
minulého zastupitelstva. Prítomná overovatelka potvrdila správnost zápisu.

Návrh na cleny návrhové komise:
Starosta podal návrh na cleny návrhové komise: Mgr. Sona Soucková a Ing. Vera Veselá.
Hlasování: Kdo souhlasí s navrženými cleny návrhové komise:

Pro

8

zdržel se

proti O

1
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Návrh na overovatele:
Starostapodal návrhna overovatelednešníhozápisu: Mgr.Josef Krombholz a paní Jana
Mašínová.
Pro

8

zdržel se

proti O

2

Ustanovení zapisovatele dnešního jednání:
Starostanavrhlzapisovatelkudnešníhozasedání:paní Jirina Husová.
Pro

10

proti

zdržel se

O

O

..

2. Rozpoctová opatrení c. 2/ 2011
Clenové zastupitelstva obdrželi v termínu pred jednáním Zastupitelstva návrh na Rozpoctová
opatrení C.2/2011, vcetne duvodové zprávy. Pri provádení rozpoctových úprav je vycházeno
ze skutecnosti k polovine zárí 2011. Rozpoctová opatrení jsou v souladu s ustanovením § 16
zákona C.250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu.
Prílohou rozpoctových úprav je prehled aktuálních zustatku na všech úctech mesta.
Rada mesta a financní výbor rozpoctové úpravy projednal a jsou doporuceny Zastupitelstvu
mesta ke schválení.
U stavu úctu mesta se Ing. M. Pelikán dotazoval na zustatky na úverových úctech. Paní H.
Michálkovou mu bylo podáno vysvetlení.
K návrhu Rozpoctových opatrení c.2/2011 nebyly ze strany zastupitelu další dotazy ani
námitky.

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. 2/2011:

Pro

10

proti

zdržel se

O

O

....................................................................................................................................................
3. Majetkové záležitosti- návrh parcelace pozemku v majetku mesta
Ing. David Veselý seznámil ZM se zámerem parcelace pozemku v majetku mesta.
Cílem návrhu je odsouhlasení rozdelení pozemku p.c. 627/33 dle PK a p.c. 627/57 v obci
Zásmukya pozemku p.c. 71 v obci Nesmen, na stavební parcely a jejich zasítování.
Vlastní prodej takto vzniklých parcel by byl odsouhlasen až na nekterém následném jednání,
vzhledem k nutnosti promítnutí touto cinností vzniklých nákladu do kalkulace ceny.
U pozemku v Nesmeni by se postupovalo obdobne, bude zde jednodušší zasítování. Je
však nutné oddelit prostor pro obslužnou plochu bytovky. Vzniklé tri parcely by mely výmeru
cca 1000 m2. V soucasnosti je plocha oznacená jako I. využívána cástecne jako zahrádky,
plochy oznacené jako II. a III. jsou nevyužité. V ÚP jsou tyto plochy urcené k zástavbe
rodinnými domky.
Zastupitelstvo mesta vzneslo dotazy ohledne zajištení prístupové cesty, kolik je zájemcu na
koupi pozemku a na zpusob prodeje po zasítování. Ing. Veselý jim odpovedel, že prístupová
cesta k pozemkum je zajištena, zájemcu je mnoho a prodej pozemku by byl pravdepodobne
formou "obálkové metody". Ing. Tylk se zeptal, zda sousedé u uvedených pozemku mají
nárok vyjádrit se k parcelaci. Ing. Veselý konstatoval, že sousedé u uvedených pozemku
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mají možnost se vyjádrit pouze k vytycení hranice, nikoli k projektum parcelace. Vlastníci
sousedících pozemku byli osloveni, ale zustalo bez odezvy.
Hlasování: Kdo souhlasí s návrhem parcelace pozemku p.c. 627/33 dle PK a p.c.
627/57 v obci Zásmuky:
Pro
Ing. Jirí PECHAR

ano

pan Karel NOVÁK

ano

Mgr. Sona SOUCKOvÁ

ano

Ing. Vera VESELÁ

ano

Mgr. Josef KROMBHOLZ

ano

paní Jana MAŠíNOVÁ

ano

pan Jirí NOVÁK

ano

Ing. Miroslav PELIKÁN

ano

JUDr. Jindriška VÁCLAVU

ano

pan Jaroslav PíŠA

ano

proti

Pro 10

proti O

zdržel se

zdržel se

O

Hlasování: Kdo souhlasí s návrhem parcelace pozemku p.c. 71 v obci Nesmen:

Pro
Ing. Jirí PECHAR

ano

pan Karel NOVÁK

ano

Mgr. Sona SOUCKOVÁ

ano

Ing. Vera VESELÁ

ano

Mgr. Josef KROMBHOLZ

ano

paní Jana MAŠíNOVÁ

ano

pan Jirí NOVÁK

ano

Ing. Miroslav PELIKÁN

ano

JUDr. Jindriška VÁCLAVU

ano

pan Jaroslav PíŠA

ano

Pro 10
3
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proti

zdržel se

proti O

zdržel se

O

4. Kácenístromu
a) Clenové zastupitelstva byli seznámeni Ing. Davidem Veselým o špatném zdravotním
stavu dubu na Komenského námestí pred budovou MeÚ. Uvedený strom je napadený
sírovcem žlutooranžovým- velmi nebezpecnou drevokaznou houbou. Hrozí zde akutní
nebezpecí pádu stromu a je tu i možnost nebezpecí zranení. Odstranení dubu je doporuceno
Agenturou ochrany prírody a krajiny CR, která posoudila zdravotní stav uvedeného stromu
na žádost mesta lásmuky.
b) Ing. David Veselý prednesl lM návrh, vykácet ctyri kusy trešní v ulici Dukelská (u plotu
tenisových kurtu). Jedná se o v mládí casto poškozované stromy, které jsou v soucasnosti
neudržovatelné (nelze uskutecnit rez bez nevratného poškození drevin). Po vykácení je
navrženo provést náhradní výsadbu vhodnými alejovými stromy (kultivary s malou korunou).
le strany zastupitelu nebyly ke kácení uvedených stromu žádné dotazy ani pripomínky.
Hlasování: a) Kdo schvaluje pokácení dubu na Komenského námestí pred budovou
MeÚ, z duvodu špatného zdravotního stavu uvedeného stromu:
Pro

10

proti

O

zdržel se

O

Hlasování: b) Kdo souhlasí vykácet ctyri kusy trešní v ulici Dukelská, u kterých nelze
uskutecnit rez bez nevratného poškození drevin a po vykácení provést náhradní
výsadbu vhodnými alejovými stromy (kultivary s malou korunou):
Pro

10

proti

O

zdržel se

O

5. Stížnost ve veci zamítnutí žádosti o príspevek
Ing. Jirí Pechar informoval lM, že dne 4.7.2011 byla na Mesto lásmuky dorucena stížnost
od pana M.S., lásmuky proti rozhodnutí rady mesta ve veci žádosti o príspevek na
zhotovení technické infrastruktury na pozemcích ve vlastnictví jeho a jeho bratra D.S.
Žádost ze dne 18.5.2011 , dorucená 20.5. 2011, byla projednána na RM dne 30.5.2011 a
byla zamítnuta vzhledem k tomu, že pokud byl dríve príspevek poskytován, bylo to vždy
prímo stavebníkum. Následne pan M.S. podal Stížnost proti postupu výkonného orgánu ve
veci zamítnutí žádosti. V této stížnosti uvádí, že byla prekrocena pravomoc rady obce, proto
rada mesta rozhodla postoupit celou záležitost k rozhodnutí zastupitelstvu mesta.
Príspevek se dríve poskytoval vždy do výše 50tis. Kc a fyzickým osobám- stavebníkum
prímo. le zákona o obcích vyplývá, že poskytování dotací do 5Otis.Kc náleží do pravomocí
rady mesta. Poskytování dotací nad 5Otis.Kc náleží do pravomocí zastupitelstva mesta.
Tuto stížnost a žádost pana M.S. projednávala rada dne 14.7.2011. Rada mesta
konstatovala, že z uvedeného vyplývá, že príspevky byly urceny prímo stavebníkum jako
podpora rodinného bydlení. Rada mesta ve svém rozhodnutí vycházela ze skutecnosti, že
žádost podaná panem M.S. a D.S. tuto základní podmínku nesplnuje, a proto celou
záležitost predkládá lM k projednání a rozhodnutí.
lastupitelé predloženou záležitost projednali a proti postupu RM nemají námitky.

Hlasování: Kdo souhlasí s Usnesením RMa její rozhodnutí, o neposkytnutí príspevku
na zhotovení infrastruktury žadatelum M.B.a D.B., Zásmuky, schvaluje:
Pro 10

zdržel se

proti O
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6. Splašková

kanalizace

Zastupitelstvo mesta bylo seznámeno Ing. Jirím Pecharem o prubehu výberového rízení na
akci "Zásmuky- Splašková kanalizace", ke kterému obdrželi clenové ZM podklady.
Dne 3.10. 2011 projednala Rada mesta Rozhodnutí výberu nejvhodnejší nabídky verejné
zakázky" Zásmuky- Splašková kanalizace", povereným organizátorem verejné zakázky:
Allo Tender s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, 14000 Praha 4, IC: 24658031.
Hodnotícím kritériem byla cena. RM souhlasí s výsledkem hodnocení, ve kterém se stala
nejvhodnejší nabídka firmy VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 135, 281 44 Zásmuky, IC
27085201, s nejnižší nabídkovou cenou 32 624 606.- Kc.
Rozhodnutí a poverení starosty k podpisu smlouvy doporucuje RM ke schválení
Zastupitelstvu mesta.
Pan starosta apeloval na rychlé jednání v uvedené veci, z duvodu možnosti cerpání dotace
z Fondu životního prostredí do ríjna 2011.
Ing. Miroslav Pelikán se zajímalo plnení smlouvy s vybranou firmou. Ing. Veselý konstatoval
prítomné, že smluvní podmínky jsou dané, a tím zavazují zhotovitele k rádnému plnení.
Ing. Jan Tylk vznesl dotaz na zpusob dofinancování plánované akce. Ze strany pana
starosty a Ing. Veselého se mu dostalo odpovedi, že mestu by posléze zbývalo dofinancovat
zhruba 4,5 mil. Kc. Z uznatelných nákladu bude pak hrazeno 85% z Fondu soudržnosti
OPŽP, 5% ze Státního fondu ŽP a 10% pujde od Krajského úradu Stredoceského kraje.
Zbytek se bude rešit pravdepodobne úverem. Dále se pan Tylk zajímal, kolik stojí
vypracování verejné zakázky. Pan starosta mu odpovedel, že cena je daná smlouvou.
Hlasování: Kdo schvaluje Rozhodnutí výberu nejvhodnejší nabídky verejné
zakázky" Zásmuky- Splašková kanalizace" a souhlasí s nejvhodnejší nabídkou firmy
VPK Suchý, s.r.o., Komenského nám. 135, 28144 Zásmuky, IC 27085201, s nejnižší
cenou 32 624 606.- Kc.
Pro 10

proti

zdržel se O

O

Hlasování: Kdo souhlasí poverit starostu mesta k podpisu Smlouvy o dílo se
zhotovitelem zakázky firmou VPK Suchý, s.r.o., Komenského nám. 135, 28144
Zásmuky, IC 27085201.
Pro 10

proti

zdržel se O

O

" ...............................................

7. Návrh Smlouvy o bezúplatném predání movitého majetku
Ing. Jirí Pechar seznámil zastupitele mesta o návrhu Smlouvy o bezúplatném predání
movitého majetku, ve které je dárcem Stredoceský kraj, obdarovaným Mesto Zásmuky.
Této smlouve predcházel dopis zaslaný Krajským úradem Stredoceského kraje, týkající se
návrhu bezplatného prevodu zarízení urceného pro verejný prístup k internetu, tzv. PIAPu.
V letech 2006-2011 bylo naše mesto partnerem projektu "Strední Cechy on-line- Internet" na
základe prohlášení o partnerství. V souvislosti s tím, bylo v Zásmukách zrízeno místo
verejného prístupu k internetu. Zarízení jsou v majetku Stredoceského kraje. V letošním roce
koncí udržitelnost projektu a s tím i závazky, které Stredoceský kraj mel. V prípade zájmu
zachovat místo verejného prístupu k internetu, navrhuje Krajský úrad Stredoceského kraje
bezplatný prevod našemu mestu. Veškeré náklady na jejich správu, provoz a pripojení by již
byly v režii mesta Zásmuky.
Rada mesta návrh projednala na svém zasedání dne 31.8.2011 a rozhodla o zachování
zarízení a souhlasila s jeho bezplatným predáním mestu.

....
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Smlouva tedy byla Stredoceským krajem vyhotovena a zaslána. Nyní je predložena
zastupitelstvu ke schválení.
Clenové zastupitelstva nemeli ke smlouve žádné dotazy ani námitky.

Hlasování: Kdo souhlasí uzavrít Smlouvu o bezúplatném predání movitého majetku,
tzv. PIAPu, mezi Mestem Zásmuky, jako obdarovaným a Stredoceským krajem, se
sídlem Zborovská 11, Praha, jako dárcem:
Pro
Ing. Jirí PECHAR

ano

pan Karel NOVÁK

ano

Mgr. Sona SOUCKOvÁ

ano

Ing. Vera VESELÁ

ano

Mgr. Josef KROMBHOLZ

ano

paní Jana MAŠiNOVÁ

ano

pan Jirí NOVÁK

ano

Ing. Miroslav PELIKÁN

ano

JUDr. Jindriška VÁCLAVU

ano

pan Jaroslav PíŠA

ano

proti

Pro 10

proti

O

zdržel se

zdržel se O

....................................................................................................................................................
8. Diskuze
Ing. Jan Tylk upozornil na vypovezení smluv dopravcu hejtmanem Stredoceského kraje,
MUDr. Davidem Rathem. Pan starosta odpovedel, že situaci sleduje, ale venovat se jí budou
príšte.
Ing. Milan Petr pokracoval v zapocaté diskuzi dotazem, zda budou lépe upraveny prostory
kolem parku na Komenského nám. a odstraneny parezy po vykácených stromech. Pan
starosta potvrdil, že se parezy odstraní. Plánuje se rekonstrukce parku k jeho zlepšení.
Kulturní komise se pokusí požádat TPCA o grant na park.
Pan Karel Novák st. sdelil získanou informaci od odborníku, ohledne správné výsadby a
údržby starých alejí. Poukazoval tak, na nevyhovující stav lipové aleje vedoucí ke kaplicce.
Ing. Milan Petr souhlasil, že alej je ve špatném stavu. Ochránci prírody se velmi snaží o její
záchranu, avšak nikdy nebude poskytnuta tak velká dotace na opravu celé aleje.
Dále pan K. Novák st. sdelil svuj názor k místnímu rozhlasu. Uvítal by, kdyby prodleva mezi
opakováním krátké zprávy byla delší, aby se obcan mohl pripravit na znení hlášení. Pan
starosta prislíbil, že návrh projedná ke kladnému vyrešení veci.
Paní Petrová se zeptala, jestli bude znovu obnovena zrušená cekárna na autobusové
zastávce ve Vršicích. Pan starosta vysvetlil, že prístrešek byl opakovane vandaly ponicen,
opravy byly nákladné a neefektivní. Tím potvrdil zrušení cekárny.
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Pan starosta se dotázal, zda nemá nekdo ješte neco do diskuze a dal precíst návrh
usnesení.

Hlasování:

Pro

10

zdržel se

proti O

/
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Overovatelka Jana Mašínová

Zásmuky dne 3. ríjna 2011, zapsala Jirina Husová
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Listina prítomných clenu Zastupitelstva
Mesta Zásmuky
na jednání ~e 3. ríjna 2611
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Ing. Vera VESELÁ
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pan Milan VOJTíŠEK
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Mgr. Josef KROMBHOLZ
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pan Josef ST ÁREK
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paní Stanislava OL TOV Á
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paní Jana MAŠíNOV Á
pan Jirí NOVÁK
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pan Miroslav KOHOUTEK
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Ing. Miroslav PELIKÁN

...7i!~.flb

JUDr. Jindriška VÁCLAVU
pan Jaroslav PíŠA

.t~

pan Milan PETR

...

.

V Zásmukách dne 3. ríjna 2011
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