USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 29. ledna 2018
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 2/2018 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 29. 1. 2018
přijala tato usnesení:
1.
a) volí ověřovatele dnešního jednání JUDr. Jindřišku Václavů a Mgr. Jarmilu Křápovou,
b) ustanovuje zapisovatele Mgr. Josefa Krombholze,
c) schvaluje navržený program jednání dnešního zasedání.
2. Bere na vědomí informace starosty.
3. Souhlasí s bezúplatným společným užíváním místnosti vpravo při vstupu do č.p. 135, Zásmuky
MO ČRS Zásmuky IČ 409 390 31, a to pro účely jednání výboru a vydávání povolenek a to na dobu
určitou než bude rozhodnuto o jiném využití uvedených prostor.
4.
a) Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování vstupní analýzy GDPR s Evou Papajoanu,
Okrouhlá 158 473 01 Nový Bor, IČ 498 66 362 za smluvní nabídnutou cenu 68 000,-Kč.
b) Pověřuje starostu jednáním ve věci GDPR s ředitelkami příspěvkových organizací zřízených
městem.
5. Doporučuje pro další rozpracování designu veřejného WC s umístěním na Komenského náměstí,
Zásmuky, variantu „DUBY“.
6.
a) rozhodla o přidělení VZMR pod čj. 1/2018 na dodávku oken východní část ZŠ firmě KAS –
OKNA, s.r.o., Třída Krále Jiřího 301, 281 01 Velim za cenu 1.321 821,- Kč včetně DPH
b) pověřila starostu města jednáním o uzavření smlouvy.
7.
a) rozhodla o přidělení VZMR pod čj. 2/2018 na dodávku stavebních úprav obvodového pláště a
výměny oken zdravotního střediska společnosti Pamak s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín, IČ
257 79 656 za cenu 394 750,40 včetně DPH
b) pověřila starostu města jednáním o uzavření smlouvy.
8.
a) rozhodla o přidělení VZMR pod čj. 3/2018 na dodávku „Průmyslová garážová vrata-3ks“
společnosti Globalis s.r.o., Vavřinec 104, 285 04 Uhlířské Janovice,IČ 289 06 560 za cenu s DPH
339 513,90 Kč
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b) rozhodla na základě přidělení VZMR č. 3/2018 o uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Zásmuky
a společnosti Globalis s.r.o., Vavřinec 104, 285 04 Uhlířské Janovice, IČ 289 06 560. Smlouvu
podepisuje starosta města.
9.
a) rozhodla o přidělení VZMR pod čj. 4/2018 na dodávku „Zpevněná plocha před č.p. 368 v
Zásmukách“ společnosti Dopravní stavby Bohemia s.r.o., Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky
IČ 024 42 914 za cenu ve výši 744 064,70 včetně DPH,
b) pověřila starostu města jednáním o předložení smlouvy o dílo.
10. Rozhodla o zaslání Výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, čj.
5/2018 třem dodavatelům v souladu se Směrnicí o zadávání VZMR. Předmětem VZMR je realizace
akce „MěÚ Zásmuky okna, dveře – II.etapa“, termín dodání do 15.6.2018.
11. Rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb č. 2/2018 mezi městem
Zásmuky a AZ Optimal s.r.o. Presy 853, Slatiňany 538 21 IČ 275 10 468, ve kterém dochází ke
změně dokončení termínu do 15.04.2018, ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
12. Rozhodla o doplnění výsadby okrasných javorů A. platanoides Globusum na pozemku parc. č.
802/10 před čp. 136 na Komenského nám. a o prořezání javorů na parc. č. 801/2, Komenského
náměstí.
13. Rozhodla o zveřejnění Oznámení záměru města Zásmuky pronajmout městský byt č. 1, I. kat., o
velikosti 1+k.k., 27,52 m2, ulice Za Zahrady č. p. 8, 28144 Zásmuky.
14.
a) projednala předloženou žádost o poskytnutí individuální dotace z dotačního fondu města na rok
2018 pro Český rybářský svaz, místní organizaci Zásmuky, z.s., Komenského nám. 133, 281 44
Zásmuky, IČ: 40939031 a souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 30.000,- Kč,
b) rozhodla o uzavření VPS mezi městem Zásmuky a organizací Český rybářský svaz, místní
organizace Zásmuky, z.s., Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky, IČ: 40939031, na poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 30.000,- Kč, smlouvu podepisuje starosta.
15. Souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 28/1 o výměře 600 m2 v k.ú.
Doubravčany za cenu ve výši 435,- Kč/rok mezi městem Zásmuky a panem Janem Vojtkem,
Doubravčany 71, 28144 Zásmuky a to na dobu neurčitou.

Ověřovatelé:

......................................
JUDr. Jindřiška Václavů

Zapsal:

......................................
Mgr. Josef Krombholz

.......................................
Mgr. Jarmila Křápová

Zásmuky dne 29. ledna 2018
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