USNESENí
ZASTUPITELSTVA
MESTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 15. listopadu 2011
od 18.00 hodin v zasedací místnosti v budove zdravotního strediska
C.j. 6/2011 ZM
Zastupitelstvo mesta Zásmuky na svém zasedání, které se konalo dne 15. listopadu 2011 prijalo toto
usnesení:

Zastupitelstvo Mesta Zásmuky:
1)
2)
3)
4)

Schvaluje navržený program jednání.
Volí cleny návrhové komise Ing. Miroslav Pelikán a pan Miroslav Kohoutek.
Volí overovatele zápisu jednání Ing. Veru Veselou a pana Jirího Nováka.
Ustanovuje zapisovatelku paní Jirinu Husovou.

5) Bere na vedomí zánik mandátu podle zák. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 55,
odst.2 písm.c) pana Milana Vojtíška a podle § 55, odst.2 písm.b) pana Josefa Stárka. Bere na
vedomí vznik nových mandátu nastoupením náhradníku dle § 56 odst. 1 a 2 pana Ing. Jana Tylka,
Zásmuky a pana Libora Krížka, Zásmuky.
6) Vzalo na vedomí složení slibu nových clenu ZM pana Ing. Jana Tylka a pana Libora Krížka. Žádný
z techto clenu neodmítl složit slib a ani nesložil slib s výhradou.
7) Volí jako clena rady mesta paní Mgr. Sonu Souckovou.
8) Poveruje podpisovým právem pro nakládání s financními prostredky mesta paní Mgr. Sonu
Souckovou.
9) V návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady soudržnosti Strední Cechy
schvaluje uzavrení smlouvy s regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 8. 307 775,- Kc a
schvaluje vyclenení financních prostredku ve výši 3. 151 225,- Kc, odpovídající spolufinancování
projektu Modernizace místních komunikací ve meste Zásmuky, reg. C. : CZ.1.15/1.1.00/58.01206.
10) Schvaluje Smernici k provádení inventarizace majetku a závazku mesta Zásmuky
c.1/2011.
11) a) Souhlasí, aby se záznam jmenovitého hlasování zastupitelu pri hlasování aklamací rozšíril o
možnost provést jmenovitý zápis hlasování také na požádání zastupitele.
b) Souhlasí, aby podklady pro jednání ZM byly zverejneny na webových stránkách mesta
spolecne s oznámením o termínu konání ZM a pokud budou nekteré body jednání doplneny
dodatecne, budou následne podklady týkající se techto bodu též zverejneny.
c) Souhlasí, aby prílohami usnesení z jednání RM a ZM byly dokumenty, kterých se jednotlivé
body usnesení týkají.
d) Souhlasí, aby verejné zakázky vcetne jejich prubehu byly zverejneny na webových stránkách
mesta, realizaci provede správce webových stránek.
e) Souhlasí, aby verejné zakázky vcetne jejich prubehu byly po kontaktování firem zverejneny na
webových stránkách mesta.
Zásmuky, 15. listopadu 2011
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Návrhová komise:
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Miroslav Kohoutek
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