USNESENí
RADY MESTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 7. listopadu 2011
na Mestském úrade v Zásmukách
C.j. 22/2011 RM
Rada mesta po projednání programu svého zasedání konaného dne 7. listopadu 2011 prijala
tato usnesení:
1. Volí overovatele dnešního jednání p. JUDr. Jindrišku Václavu a p. Karla Nováka.
2. Ustanovuje zapisovatele p. Ing. Jirího Pechara.

3. Schvaluje navržený program jednání dnešního zasedání.
4. Vzala na vedomí informaci o rezignaci pana Josefa Stárka na mandát clena lM.
5. Vzala na vedomí nástup nového clena lM pana Libora Krížka, lásmuky a poveruje
starostu mesta k predání Osvedcení ke vzniku mandátu s datem od 8.11. 2011.
6. Doporucuje lM, aby v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální
rady soudržnosti Strední Cechy schválilo uzavrení smlouvy s regionální radou o poskytnutí
dotace ve výši 8307775,00
Kc a schválilo vyclenení financních prostredku ve výši
3 151 225,00 Kc, odpovídající spolufinancování projektu Modernizace místních komunikací
ve meste lásmuky, reg. C. : Cl.1.15/1.1.00/58.01206.
7. Vzala na vedomí žádost o svolání jednání zastupitelstva predloženou a podepsanou 6
cleny zastupitelstva: p. Miroslavem Kohoutkem, Ing. Miroslavem Pelikánem, Stanislavou
Oltovou, Jirím Novákem, Jaroslavem Píšou, Milanem Petrem. Rozhodla návrh zaradit na
program jednání lM dne 15.11. 2011.
8. Rozhodla v souvislosti s dodržením termínu dorucení návrhu smlouvy o poskytnutí dotace
na projekt Modernizace místních komunikací ve meste lásmuky, rozpoctu projektu a
financního plánu o mimorádném zasedání lM, a to dne 15.11.2011 a schvaluje navržený
program pro jednání lM.
9. Stanovila v souladu se Smernicí C. 1/2010 o verejných zakázkách komisi pro výberové
rízení pro vypsané zakázky malého rozsahu, ev.c. 11/1/2011, 11/2/2011 a 11/3/2011, ve
složení: Karel Novák - odborný clen, Pavel Stanek - clen, Mgr. Josef Krombholz -clen.
10. Souhlasí s nákupem použitého zarízení - bubnové sekacky 165 a hydraulického
zvedáku za traktor (vidle) za cenu 10.000.- Kc / kus.
Overovatelé:
Karel NováK
Zapsal:

V Zásmukách dne 7. listopadu 2011
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