USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 13. srpna 2018
na Městském úřadě v Zásmukách

Č.j. 13/2018 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 13. 8. 2018
přijala tato usnesení:
1. a) volí ověřovatele dnešního jednání pana Jaroslava Píšu a paní Mgr. Jarmilu Křápovou,
b) ustanovuje zapisovatele Mgr. Josefa Krombholze,
c) schvaluje navržený program dnešního zasedání.
2. Stanovuje dnem jednání Zastupitelstva města Zásmuky čtvrtek 13. 9. 2018.
3. Rozhodla o uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění
ostatní dopravní obslužnosti na tratích číslo 012 a 013 podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách mezi
městem Zásmuky a KŽC Doprava s.r.o. se sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9, IČO: 274230069,
jehož předmětem je ukončení smlouvy s účinností od 30. 6. 2018.
4. Bere na vědomí informace o postupu naplánovaných rekonstrukčních prací na Mariánském sousoší
svaté Rozálie v roce 2018.
5. Pověřuje starostu města odpovědět pořadatelům Porcinkulského dostaveníčka s tím, že případné
schválení této akce v roce 2019 již bude podléhat rozhodovací pravomoci nově zvolené rady města.
6. Bez usnesení
7. Povoluje výjimku pro zvýšení počtu dětí pro školní rok 2018-2019 ve dvou třídách MŠ Zásmuky,
příspěvkové organizace, Zahradní 470, 281 44 Zásmuky, na 28 dětí na třídu (1. a 2. třída v přízemí) a
27 dětí v jedné třídě (3. třída v 1. patře), tj. celkem na 83 dětí v celé MŠ
8. Souhlasí s provozní dobou MŠ pro školní rok 2018-2019 od 6,30 do 16,30 hodin.
9. Rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo č. 16/2018 mezi městem Zásmuky a firmou KAS-OKNA, s.r.o.,
třída Krále Jiřího 301, 281 01 Velim, IČ: 28389875, předmětem smlouvy je dodávka a montáž oken
Velux do střešní nástavby čp. 8 za nabídnutou celkovou cenu díla bez DPH 215 520,-- Kč.
10. Schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2018.
11. Rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-6022688/1 mezi městem Zásmuky a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, 405 02 Děčín IV.Podmokly, Teplická 874/8, IČ:24729035
12. a) rozhodla o podání návrhu ZM na revokaci usnesení ZM ze dne 14.6. 2018 o prodej nemovitosti části pozemku p.č. 88/1 v k.ú Vršice mezi prodávajícím městem Zásmuky a kupujícími manželi
Michalem a Lucií Brožovými, Nepelova 949/3, Praha Hloubětín, za cenu dle znaleckého posudku,

b) rozhodla doporučit ZM prodej části pozemku p. č. 88/1 v k. ú. Vršice manželům Sixta Jan Ing. a
Sixtová Eliška, Žižkova 15, 281 44 Zásmuky a manželům Brož Michal a Brožová Lucie, Nepelova 949/3,
Hloubětín,198 00 Praha 9, Primátorská 284/22, Libeň, 180 00 Praha 8, za cenu dle znaleckého posudku
s tím, že náklady spojené s prodejem nese kupující.
13. Rozhodla o zveřejnění záměru obce o prodeji části pozemku p.č. 802/17 v k.ú. Zásmuky.

Ověřovatelé:

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

Zapsal:

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

Zásmuky dne 13. srpna 2018

.......................................
Mgr. Jarmila Křápová

