USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 19. listopadu 2018
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 18/2018 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 19. 11. 2018
přijala tato usnesení:
1. a) volí ověřovatele dnešního jednání Mgr. Josefa Krombholze a pana Libora Skalu,
b) ustanovuje zapisovatele PhDr. Martu Vaňkovou, MBA,
c) schvaluje navržený program jednání dnešního zasedání.
2. Rozhodla o poskytnutí mimořádné odměny ředitelce MŠ Zásmuky Mgr. Jarmile Křápové za
plnění náročných úkolů ve 2. pololetí roku 2018, odměna není hrazena z rozpočtu města.
3. Schvaluje přihlášení Pečovatelské služby Zásmuky do Asociace poskytovatelů sociálních
služeb.
4. Rozhodla o zveřejnění oznámení města Zásmuky o připravovaném záměru města k
výpůjčce nemovitosti, místnosti v č. p. 133, Zásmuky, na dobu určitou.
5. Souhlasí se zveřejněním společného postupu RM pro nastávající čtyřleté období na
webových stránkách města Zásmuky.
6. Rozhodla provést výsadbu 4 ks javorů Acer Platanoides „Globosum“ na Komenského
náměstí, pozemek p.č. 801/2 v k.ú. Zásmuky. Výsadbu provede společnost COLUTEA spol.
s r. o., Skvrňov 12, 28144 Skvrňov, IČ: 25699334.
7. Rozhodla o vyvěšení oznámení záměru města Zásmuky prodat pozemek p.č. 71/7 v k.ú.
Nesměň.
8. Rozhodla o vyvěšení oznámení záměru města Zásmuky k prodeji pozemku p.č. 71/8 v k.ú.
Nesměň.
9.
a) projednala předloženou žádost o poskytnutí individuální dotace z dotačního fondu města na
rok 2018 pro ZO ČSOP Zásmuky, Smetanova 397, 281 44 Zásmuky, IČ: 70992371 a souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 7.840,- Kč,
b) rozhodla o uzavření VPS mezi městem Zásmuky a ZO ČSOP Zásmuky, Smetanova 397,
281 44 Zásmuky, IČ: 70992371, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7.840,- Kč, smlouvu
podepisuje starostka města.
10. Rozhodla nezařazovat do rozpočtu města na rok 2019 poskytnutí investiční dotace
příspěvkové organizaci Základní škola Zásmuky.
11. Souhlasí s převodem finančních prostředků ZŠ Zásmuky ve výši 111 988,81 Kč
z rezervního fondu do fondu investičního za účelem nákupu interaktivní tabule.

12. Schvaluje rozpočtová opatření č. 11/2018.
13. Schvaluje vyřazení majetku z evidence majetku města a jeho likvidaci na základě
předloženého návrhu.

Ověřovatelé:

Zapsal:

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

......................................
PhDr. Marta Vaňková, MBA

Zásmuky dne 19. listopadu 2018

.......................................
Libor Skala

