USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 11. června 2018
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 11/2018 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 11. 6. 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. Schvaluje program jednání ZM dne 14. 6. 2018:
1. Procedurální záležitosti
2. Informace starosty o zániku mandátů, vzniku mandátů novým zastupitelům a složení slibu
3. Závěrečný účet města Zásmuky za rok 2017
4. Účetní uzávěrka města Zásmuky sestavena k 31. 12. 2017
5. Rozpočtová opatření
6. Smlouva o dílo 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“
7. Smlouva 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“
8. Návrh na zřízení běžného účtu u ČSOB za účelem uložení finančních prostředků z projektu „Pořízení
velkokapacitní požární cisterny“
9. Stanovení počtu členů ZM pro rok 2018 – 2022
10. Návrh na pořízení změny územního plánu zrychleným postupem
11. Návrh na projednání nového znění OZV 1/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
12. Volba člena KV
13. Volba předsedy FV
14. Oslavy 100. let výročí založení republiky
15. Majetkové záležitosti – pozemky
16. Majetkové záležitosti – kácení stromů
17. Diskuse
18. Závěr
3. Souhlasí s uzavřením smlouvy na likvidování nosičů dat a písemností s odbornou firmou Reisswolf
likvidace dokumentů a dat s.r.o., U dýhárny 1162, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 25097008 na následující
činnosti:
bezpečná likvidace písemností – 5,-Kč/kg s dopravou
bezpečnostní nádoba RW 240 stále umístěná na úřadu – 100,-Kč/měsíc
bezpečná likvidace CD/DVD – 5,-Kč/kg s dopravou.
4. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava schodiště a chodníku, Zásmuky, ul.
Sladkovského, Čechova“ mezi městem Zásmuky a firmou Dopravní stavby Bohemia s.r.o., Komenského
náměstí 54, 281 44, Zásmuky IČ: 02442914, jehož obsahem je posunutí termínu dokončení díla do 16. 7.
2018.
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5. Souhlasí se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemek parcelní číslo 117/1 v k.ú. Zásmuky,
zřizovatelem je Petr Drahota, 5.května 504, 281 44 Zásmuky, za předpokladu, že stavba bude provedena dle
příslušné projektové dokumentace, pozemky ve vlastnictví třetích osob budou uvedeny do původního stavu a
stavba bude povolena v příslušném režimu stavebního zákona.
6. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.15/16 mezi městem Zásmuky a zhotovitelem územního plánu
firmou SURPMO, a.s., Opletalova ul. 1626/36, Praha 1, IČ:01807935, jehož předmětem jsou změny údajů na
straně zhotovitele - vložka 19207, IČ: 01807935 DIČ:CZ699000955.
7. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17/16 mezi městem Zásmuky a zhotovitelem územního plánu
firmou SURPMO, a.s., Opletalova ul. 1626/36, Praha 1, IČ:01807935, jehož předmětem jsou změny ve
strukturaci jednotlivých etap (článek IV., odstavec 2) a změna lhůt pro provedení díla, kdy se Návrh ÚP –
autorský originál zhotoví ještě v roce 2018, a to nejpozději 31. 10. 2018 za cenu 181 500,- Kč s DPH.
8. Schvaluje uložení mzdových listů zaměstnanců ZD Mír Dolní Chvatliny a ZD Ovčáry ve spisovně Města
Zásmuky.
9. Na základě předložených cenových nabídek na zhotovení vodovodní přípojky pro kabiny a kynologický klub
rozhodla o přidělení zakázky firmě Luboš Sobotka, Družstevní 442, 281 44, IČO: 01106660. Cena 281.558,Kč. Smlouva bude předložena k projednání na příštím zasedání RM.
10. Schvaluje nákup Božanovského pískovce na položení nové dlažby Mariánského sloupu v Zásmukách od
firmy Granit Lipnice s.r.o. – stř. Teplice nad Metují IČ: 25289853, nabídnutá cena činí 65 009,- Kč s DPH.
11. Povoluje uspořádání veřejné akce na Kmochově náměstí „Buřtování na parku“ Zásmuckému spolku, t.č.
v řízení o zapsání do Veřejného rejstříku, zastoupeného panem Jiřím Michálkem, v sobotu 30.6.2018 mezi
14:00 a 20:00.
12. Souhlasí s uzavřením MŠ v období letních prázdnin – od 30. 7. 2018 do 31. 8. 2018.
13. Schvaluje Dodatek k vnitřní směrnici o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017 2018, který se týká stanovení výše úplaty v prázdninovém provozu MŠ Zásmuky.
14. Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování PD pro úřední řízení na akci "Zásmuky, doplnění
vodovodu" mezi městem Zásmuky a projekční kanceláří SYRINX, Habartická 14, P9 za cenu ve výši
233.292,80 Kč bez DPH.
15. Schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2018.
16. Rozhodla, aby město Zásmuky podalo Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Toušice na rok 2018.
Jedná se o programovou dotaci určenou na činnost a rozvoj pečovatelské služby v Zásmukách.

Ověřovatelé:

Zapsal:

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

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

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

Zásmuky dne 11. června 2018
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