USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 14. května 2018
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 9/2018 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 14. 5. 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. Rozhodla pověřit starostu města, aby vstoupil do jednání s firmou SURPMO a připravil dodatek ke stávající
smlouvě o pořízení územního plánu tak, aby bylo v roce 2018 pokračováno v dalším zpracovávání ÚP
Zásmuky, a to v orientační ceně 150 000,-Bez DPH.
4. Rozhodla o přidělení opravy vedlejších komunikací v obci Nesměň turbomechanizmem firmě Přípravné a
dokončovací stavební práce, Církvice 66, 281 44 Zásmuky, IČ 65604059 za nabídnutou cenu a množství 35t
– 84 000,- Kč bez DPH.
5. Rozhodla o konání jednání ZM Zásmuky dne 14.6.2018.
6. Rozhodla poskytnout dar manželům Píšovým, Nesměň 62, 281 44, Zásmuky ve výši 20 000,- Kč na pokrytí
základních potřeb, které rodině vznikly po vyhoření rodinného domu.
7. Rozhodla o přidělení modernizace veřejného osvětlení v osadě Habr, osvětlení v uličce Za klášterem a u
bytovky č.p. 493 firmě JD rozhlasy s.r.o., Vigantice 196, 756 61 Vigantice, IČ: 27797007, a to za nabídnutou
cenu 151 196,-Kč s DPH.
8. Schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2018.
9. Rozhodla pro žáky ukončující povinnou školní docházku v ZŠ Zásmuky vytvořit pamětní DVD, které jim
bude starostou města slavnostně předáno v obřadní síni na Městské úřadu v Zásmukách v závěru měsíce
června 2018.
10. Rozhodla o zakoupení motivačních dárků pro žáky 1. tříd ZŠ Zásmuky do výše cca 400,- Kč/žáka.
11. Rozhodla, aby starosta města požádal o kontrolu hospodaření města Zásmuky za rok 2018 Ing. Pavla
Lelka, CSc., Ortenova 63, 284 01 Kutná Hora.
12. Rozhodla o prodloužení termínu vyhlášení výběrového řízení na pozici hlavní účetní města Zásmuky.
13. Rozhodla zveřejnit záměr obce na prodej nemovitost - části p.č. 88/1 v k.ú. Vršice.
14. Rozhodla o zveřejnění záměru obce na prodej části pozemku p.č. 150/3 v k.ú. Vršice.
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15. Souhlasí s uzavřením smlouvy č. IP-12-6012106/1 mezi městem Zásmuky a společností ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
16. Nedoporučuje odprodej částí pozemků p.č. 522 a 258 v k.ú. Doubravčany.
17. Souhlasí s umístěním telekomunikačního vedení na dřevěné sloupy v ulici Jižní a Jiráskova.
18. Rozhodla o zveřejnění záměru obce o pronájmu rybníka na p.č. 258/1 a st. 802 v k.ú. Zásmuky.
19. Souhlasí s zavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
IV-12- 6022683/1 Zásmuky, Východní, knn pro p.č. 627/101.
20. Schvaluje Směrnici města Zásmuky k ochraně osobních údajů.

Ověřovatelé:

Zapsal:

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

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

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

Zásmuky dne 14. května 2018
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