USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 9. dubna 2018
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 7/2018 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 9. 4. 2018
přijala tato usnesení:
1.
a) volí ověřovatele dnešního jednání Mgr. Jarmilu Křápovou a paní Janu Siňorovou,
b) ustanovuje zapisovatele Mgr. Josefa Krombholze,
c) schvaluje navržený program dnešního zasedání.
2. bez usnesení

3. Pověřila starostu Mgr. Josefa Krombholze k předání Osvědčení novým členům ZM panu Lukáši Abíkovi,
nar. 26.8.1986, bytem Vršice čp. 4, 281 44 Zásmuky, který nastupuje jako náhradník volební strany Sdružení
pro Zásmucko a panu Václavu Buriánkovi, nar. 30.10. 1983, bytem Na Ohrádce 284, 281 44 Zásmuky náhradník z kandidátky Nezávislí.
4. Rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o partnerství k „Projektu protipovodňových opatření“ mezi
Dobrovolným svazkem obcí Pečecký region, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky, IČ: 70102961 a Městem
Zásmuky, jehož předmětem je finanční příspěvek na částečné předfinancování projektu ve výši 62 859,-Kč.

5. Schvaluje Dodatek č. 12 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi Hlavním
městem Praha, zastoupeným organizací ROPID se sídlem Rytířská 10, 110 00, Praha 1,IČ: 60437359 a
obcemi na linkách PID č. 381 a 959, jehož předmětem je:
a)
Dohoda na přistoupení účastníka na straně objednatelů ke shora citované smlouvě, a to příspěvkové
organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje zřízená ke dni 1. 11. 2016 usnesením Zastupitelstva
Středočeského kraje se sídlem Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1 IČ: 05792291
b)
Závazek obcí uhradit ze svých prostředků prokazatelnou ztrátu k předpokládaným tržbám, pro
Zásmuky ve výši 669 199,40 Kč na rok 2018.

6. Rozhodla, že prodloužení vodovodního řadu z důvodu vybudování přípojky k parc.č. 627/101 Město
Zásmuky provádět na své náklady nebude.
7. Rozhodla o zaslání Výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, čj. 7/2018, v souladu
se Směrnicí o zadávání VZMR třem dodavatelům. Předmětem VZMR je realizace akce „ Oprava schodiště a
chodníku Zásmuky, ulice Sladkovského a Čechova“, termín zhotovení zakázky je do 30.6.2018.
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8. Na základě předložených nabídek na opravu střechy RD č.p. 62 v Sobočicích, rozhodla přidělit zakázku
panu Josefu Procházkovi, Malotice 30, Kostelec nad Černými lesy, 281 63, IČ: 761567516. Cena 264.083,82
Kč bez DPH. RM pověřuje starostu přípravou Smlouvy o dílo.
9. Souhlasí
a) s návrhem Dodatku č.1/2018 k OZV 1/2017, který nevymezuje noční klid z důvodu „Oslav 100 let
založení republiky“ v měsíci září a doporučuje předložit ZM ke schválení
b) s průzkumem názorů občanů na omezení hlučných činností prostřednictvím ankety uveřejněné na
webových stránkách města Zásmuky od 1.5.2018 do 30.6.2018 anketní otázkou „ S omezením veškerých
hlučných činností spojených s užíváním sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů a
podobných zařízení nebo přístrojů po celou neděli a ve státem uznaných dnech pracovního klidu: souhlasím x
nesouhlasím“.
10. Souhlasí s vyřazením knih z fondu městské knihovny Zásmuky tak, že při vyřazování bude postupováno
podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb., §17.

11. Rozhodla o zadání zakázky na prezentaci města Zásmuky formou výroby 150 ks malovaných map, z toho
140 ks skládaných a deset nástěnných. V mapě budou vyobrazeny 3 historické zajimavosti města - zámek,
Františkánský klášter a kaplička v lipové aleji. Dodavatelem a zhotovitelem je společnost CBS Nakladatelství
s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín IČ: 24804584, cena 16 990,-Kč bez DPH.

12. Rozhodla zadat zakázku na kompletní výměnu oken včetně demontáže, montáže, stavebního začištění a
zhotovení venkovních a vnitřních parapetů společnosti Otherm Kolín, s.r.o., Pražská 130, 280 02 Kolín II, IČ:
01475002. Předmětem zakázky je 9 oken, 1 ks dveře vchodové, cena 139 098,-- Kč bez DPH. RM pověřuje
starostu přípravou Smlouvy o dílo.

13. Schvaluje předložená kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Zásmukách pro školní rok 2018-2019.
14. Rozhodla o zveřejnění Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici hlavní účetní města Zásmuky.

15. Rozhodla o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvě o právu provést
stavbu č. IE-12-6007004/16, název stavby: Doubravčany – obnova NN za kNN mezi městem Zásmuky a
společností ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Smlouvu podepisuje starosta.

16. Rozhodla o zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 94/1 a částí pozemků p.č. 541/1 a 541/2, vše
v k.ú. Doubravčany.

17. Rozhodla o zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 88/1 v k.ú. Vršice.
18. Doporučuje ZM schválit kácení 1 ks smrku ztepilého, rostoucího na pozemku p.č. 733/30 v k.ú. Zásmuky.

19. Schvaluje uzavření Veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města na rok
2018 mezi městem Zásmuky jako poskytovatelem a příjemcem dotace:
schvál.výše
Název žadatele
IČ
stručný obsah projektu
dot. Kč
číslo VPS
Český svaz včelařů,
z.s., základní
organizace Zásmuky

71230777

doprava na vzdělávací
zájezd Konopiště
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13 500,00

VPS 3/2018

Svaz tělesně
postižených v ČR,
místní organizace
Zásmuky

71212132

ZO ČSOP Zásmuky

70992371

dofinancování dopravného
na ozdravný pobyt tělesně
postižených
Činnost přírodověd.
kroužku, naučné stezkyúdržba

70948437

Nákup a výsadba zeleně,
obnova remízků

Myslivecký spolek
Zásmuky
Základní škola a
Praktická škola
Kostelec n.Č.l.

Táborník Zásmuky

70836264

68997159

20 000,00

VPS 4/2018

40 000,00

VPS 5/2018

20 000,00

VPS 6/2018

Dofinancování nákladů na
činnost asistenta pedagoga 15 000,00
doprava do táborové
základny (doprava tam i
zpět)
20 000,00

VPS 7/2018

VPS 8/2018

20. Schvaluje Rozpočtová opatření č. 4/2018.

Ověřovatelé:

Zapsal:

......................................
Jarmila Křápová

.......................................
Jana Siňorová

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

Zásmuky dne 9. dubna 2018
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