USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 6. listopadu 2018
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 17/2018 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 6. 11. 2018
přijala tato usnesení:
1.
a) volí ověřovatele dnešního jednání Mgr. Josefa Krombholze a Ing. Milana Petra,
b) ustanovuje zapisovatele PhDr. Martu Vaňkovou, MBA,
c) schvaluje navržený program jednání dnešního zasedání.
2. Zřizuje kulturní komisi ve složení: předsedkyně paní Anna Nouzáková, členové paní Ing. Věra Veselá,
paní Mgr. Soňa Součková, paní Dagmar Skývová, paní Jarmila Kulhánková.
3. Souhlasí s pořádáním porcinkulské zábavy dne 3.8.2019 na Kmochově náměstí, pokud hlavní
pořadatel dodrží podmínky dané Obecně závaznými vyhláškami Města Zásmuky.
4. Ve věci žádosti o renovaci chodníku v ulici Nerudova rozhodla o odložení projednání a pověřuje Ing.
Veselého místním šetřením a oslovením ŘSD.
5. Rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava místních komunikací ve městě
Zásmuky“ se společností Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice.
Předmětem dodatku jsou vícepráce – zabránění odtoku srážkové vody na pozemky rezidentů, navýšení
celkové ceny díla o 36.390,80 Kč - navýšení nebude hrazeno z dotace, dokončení díla do 30. 11. 2018.
Dodatek podepisuje starostka města.
6. Bez usnesení.
7. Souhlasí s připojením nově vybudovaných vodohospodářských sítí v rámci akce "Novostavba
řadových domů Za Tofou, včetně domovních přípojek, sadových úprav, zpevněných ploch, inženýrských
sítí a novostavby a úpravy místních komunikací" na obecní vodovod a kanalizaci s podmínkou
spolupráce investora s městem Zásmuky na realizaci vodovodního řadu "V4" v ulici 5. května.
8. Souhlasí s výsadbou 4 nových javorů mléč Globosum a úpravou koruny jednoho javoru téhož
kultivaru na Komenského náměstí.
9. Rozhodla v souvislosti s oslavami adventu o
a) ozdobení vánočního stromu rostoucího v parku na Komenského náměstí,
b) navýšení rozpočtových výdajů na pronájem pódia, novou světelnou výzdobu budovy čp. 135 a přilehlé
ulice,
c) umístění stánků s občerstvením před budovu čp. 135
10.
a) projednala pracovní návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Zásmuky na rok 2019,
b) projednala pracovní návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Zásmuky na rok 2019
c) rozhodla, aby příspěvkové organizace předložily oficiální návrh rozpočtu a návrh střednědobého
výhledu dle požadované struktury se začleněním požadované výše neinvestičního příspěvku města.
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11. Souhlasí s návrhem starostky PhDr. Marty Vaňkové, MBA, na udělení plné moci JUDr. Jindřišce
Václavů, Dukelská 298, 281 44 Zásmuky, nar. 30. 12. 1955, k výkonu funkce opatrovníka, tj.
zastupováním města Zásmuky ve věcech opatrovnických, jednáním, přijímáním a podepisováním všech
písemností týkajících se opatrovnických řízení.

Ověřovatelé:

Zapsal:

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

......................................
PhDr. Marta Vaňková

Zásmuky dne 6. listopadu 2018
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.......................................
Ing. Milan Petr

