USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 16. července 2018
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 12/2018 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 16. 7. 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.
a) schvaluje přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova na akci Oprava místních komunikací ve výši 1.810 168,-Kč včetně
DPH, smlouvu podepisuje starosta,
c) pověřuje starostu města zajistit pro tuto akci TDI
3. Nemá námitek ke stavbě a vedení objízdných tras akce III/33333, Nesměň - Církvice, oprava povrchu
komunikace firmou Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 452 749 24.
4. Rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci vodovodní přípojka pro kabiny a kynologický klub, mezi
městem Zásmuky a Lubošem Sobotkou, Družstevní 442, 281 44 Zásmuky IČ: 01106660, cena ve výši
281.558,-Kč.
5. Schvaluje Strategický plán rozvoje sportu ve městě Zásmuky na období 2018 – 2023.
6.
a) pověřuje Ing. Davida Veselého připravit smlouvy mezi Ing. Kabátem jako navrhovatelem, městem
Zásmuky jako pořizovatelem a firmou Surpmo jako zhotovitelem tak, aby mohla začít realizace pořízení
změny ÚP zrychleným postupem na pozemcích p.č. 245/1, 299, 352, 240/2, 250/16, 245/2, vše v k.ú.
Zásmuky, kterou schválilo ZM dne 14. 06. 2018,
b) pověřuje JUDr. Jindřišku Václavů finalizací smluv mezi Ing. Kabátem jako navrhovatelem, městem
Zásmuky jako pořizovatelem a firmou Surpmo jako zhotovitelem tak, aby mohla začít realizace pořízení
změny ÚP zrychleným postupem na pozemcích p.č. 245/1, 299, 352, 240/2, 250/16, 245/2, vše v k.ú.
Zásmuky, kterou schválilo ZM dne 14. 06. 2018.
7. Bere na vědomí rozsah projektové dokumentace pro stavbu „Přístavba skladu v areálu Tofa, ul. 5. května,
Zásmuky p.č. 535/8, k.ú. Zásmuky.
8. Bere na vědomí zamýšlenou změnu územního rozhodnutí pro umístění vodovodního a kanalizačního řadu
v ulici 5. května v Zásmukách, která spočívá v přeložení již povoleného vodovodního a kanalizačního řadu v
ulici 5. května z nově vznikajícího chodníku do stávající komunikace.
9. Souhlasí s případnou výstavbou stavby dle předloženého záměru na pozemku p.č.170/5 v k.ú. Sobočice.
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10. Souhlasí s výstavbou dřevostavby na pozemku p.č. 627/101 v k.ú. Zásmuky, dle předloženého návrhu
bude stavba realizována s rovnou střechou, studii výstavby vypracovala Ing. Arch. J. Vozková z atelieru
LUCERN, Údolní 280/15, Praha 4-Braník, 147 00.
11. Souhlasí s výměnou 18 střešních oken v nástavbě bytového domu na adrese Za Zahrady č.p. 8, Zásmuky
a rozhodla zadat zakázku na zhotovení oken společnosti KAS – Okna s.r.o., Třída krále Jiřího 301, 281 01
Velim za nabídnutou cenu 247.848,- Kč včetně DPH.
12. Schvaluje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018-2019 pro děti přihlášené k celoroční
docházce na 450,-Kč/měsíc a pro děti přihlášené k nepravidelné docházce na 300,-Kč/měsíc.
13. Schvaluje Vnitřní směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2018-2019.
14. Rozhodla o nákupu motivačních dárků pro prvňáčky a o navýšení rozpočtu pro tento účel.
15. Bere na vědomí nabídku spol. GRAND, s.r.o. České Budějovice na poskytování online právních předpisů
EPIS a rozhodla v současné době nabídku nevyužít.
16. Schvaluje rozpočtová opatření č. 7/2018.
17. Rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi městem Zásmuky a panem Karlem Novákem, Za Zahrady 8,
Zásmuky na část pozemku p.č. 640/2 o výměře 6 m2 za cenu 100,-Kč/rok.
18. Rozhodla oslovit majitele jednotlivých pozemků pod chodníkem v Nerudově ulici s dotazem, zda jsou
ochotni tyto pozemky odprodat městu Zásmuky za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
19. Rozhodla zadat arboristické ošetření dvou kusů dubu na p.č. 475/2 v k.ú. Zásmuky.
20. Povoluje panu Michalu Švarcovi, Řeznictví a uzenářství, Čechova 128, 281 44 Zásmuky, IČ 87705362,
užívání veřejného prostranství před provozovnou v ulici Čechova 128, povolení je trvalé vždy po dobu letní
sezony. Poplatek bude každoročně vyměřen v souladu s OZV č. 2/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
21. Rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Zásmuky a Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zastoupenou společností TEMOKOMUNIKACE, a.s., U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, a to na základě již schválené Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavřené dne 31. 10. 2017. Služebnost je zřízena na položení
optického kabelu na pozemku parc. č. 802/10 a parc. č. st. 86.

Ověřovatelé:

Zapsal:

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

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

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

Zásmuky dne 16. července 2018
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