USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 28. května 2018
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 10/2018 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 28. 5. 2018
přijala tato usnesení:
1.
a) volí ověřovatele dnešního jednání JUDr. Jindřišku Václavů a pana Jaroslava Píšu,
b) ustanovuje zapisovatele Mgr. Josefa Krombholze,
c) schvaluje navržený program dnešního zasedání.
2. Doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytování služeb na akci „Projekt nápravných opatření k odvrácení
škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k.ú. Zásmuky na podzemních a
povrchových vodách – Výběr TDS mezi Městem Zásmuky a firmou EKOSYSTEM spol. s r.o., Na Radosti
184/59, 155 21 Praha 5, IČO 44851804 za celkovou nabídnutou cenu 768 350,-Kč s DPH.
3. Rozhodla osvobodit obyvatele s trvalým pobytem Nesměň 62, 291 44 Zásmuky od uhrazení poplatků za
svoz komunálního odpadu a psa za rok 2017 a 2018, což činí v souhrnu 9.400,-- Kč z důvodu tíživé finanční
situace po vyhoření jejich rodinného domu.
4. Rozhodla uzavřít Smlouvu o řízení projektu „Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro
město Zásmuky“ v době udržitelnosti se spol. LK Advisory s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11,100 00 Praha
10, Vršovice IČ: 24275093, jejíž předmětem je zejména zpracování monitorovacích zpráv včetně příloh a
případných změn za 6.000,- Kč bez DPH a příprava podkladů pro kontroly projektu a za účast na kontrolách
projektu v období udržitelnosti, tedy do 25.5.2023 za 9,000,-Kč bez DPH za jednu kontrolu. Smlouvu
podepisuje starosta města.
5. Rozhodla na základě předložených nabídek objednat dovybavení JPO III. města Zásmuky u spol. PROBONB s.r.o, Rumburských hrdinů 819,473 01 Nový Bor IČ: 05328942 za cenu 49 983,-Kč s DPH.
6. Rozhodla na základě svých pravomocí o poskytnutí finančního daru ve výši 2.500,-- Kč organizaci Linka
bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ 61383198.
7. Rozhodla na základě svých pravomocí o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,-- Kč Hospici Dobrého
pastýře, Tři, o. p. s., Sokolská 589, 257 22 Čerčany, IČ 18623433.
8. Schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Zásmuky.
Odměna není hrazena z rozpočtu města.
9. Stanovila program jednání ZM na den 14. 6. 2018.
10. Schvaluje nový knihovní řád Městské knihovny Zásmuky.
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11. Schvaluje nabídku na převzetí a likvidaci dokumentů a nosičů dat společnosti REISSWOLF likvidace
dokumentů a dat, s.r.o., U Dýhárny 1162, 278 01 Kralupy nad Vltavou a souhlasí s předložením návrhu
smlouvy na příštím zasedání rady.
12. Doporučuje ZM projednat závěrečný účet města k 31. 12. 2017 a vyjádřit souhlas s celoročním
hospodařením, a to s výhradami z důvodu zjištěných nedostatků při přezkoumání hospodaření.
a/ Vzhledem k tomu, že zjištěné nedostatky uvedené v odst. 1 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
byly již pro rok 2017 odstraněny a v budoucnu by k nim nemělo docházet, doporučuje ZM nepřijímat další
opatření
b) Nedostatky uvedené v odst. 2 výše uvedené Zprávy doporučuje ZM řešit volbou nových členů KV tak, aby
mohl být plněn § 119 odst. 3 písm. a) zák. 128/2000 Sb. o obcích.
Z uvedených nedostatků nevyplynulo významné riziko, které by mělo negativní vliv na hospodaření města,
nevznikla městu žádná škoda, proto doporučuje, aby nebyly přijaty závěry vůči žádným osobám. Lhůtu pro
plnění opatření doporučuje nestanovovat, nedostatek byl odstraněn.
13. Doporučuje ZM schválit účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2017.
14. Souhlasí s vypracováním celkového rozpočtu na přípojky a vložkové situační výkresy a podélné profily v
rámci akce Zásmuky, splašková kanalizace - 2. část Ing. Bukvářem, SYRINX, spol. s r.o., Habartická 171/14,
190 00 Praha 9.
15. Rozhodla zveřejnit záměr na pronájem části p.č. 640/2 v k.ú. Zásmuky.
16. Rozhodla o odložení žádosti o koupi pozemku p.č. 71/8 podané paní Mgr. Miroslavou Šindelářovou,
bytem Skvrňov 82. Pozemek je v současné době blokován jiným zájemcem.
17. Doporučuje ZM stanovit pro příští volební období 2018-2022 složení zastupitelstva v počtu 15 členů.
18. Rozhodla předložit bod Návrh na pořízení změny územního plánu zrychleným postupem k projednání ZM
bez doporučení usnesení.
19. Doporučuje ZM neměnit regulaci hlučných činností danou Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017 o
ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
20. Doporučuje ZM
a) vyčlenit z rozpočtu města formou rozpočtového opatření částku ve výši min. 150.000,- Kč na financování
Oslav 100. výročí založení republiky, které se budou konat dne 15. 9. 2018,
b) v souvislosti s konáním oslav doporučuje připravit na příští zasedání návrh nové OZV o nočním klidu, kde
bude uvedeno, že nemusí být doba nočního klidu dodržována z 15. 9. na 16. 9. 2018.

Ověřovatelé:

Zapsal:

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

.......................................
Jaroslav Píša

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

Zásmuky dne 28. května 2018
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