USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 3. prosince 2018
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 19/2018 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 3. 12. 2018
přijala tato usnesení:
1.
a) volí ověřovatele dnešního jednání JUDr. Jindřišku Václavů a Ing. Milana Petra,
b) ustanovuje zapisovatelku PhDr. Martu Vaňkovou, MBA,
c) schvaluje navržený program jednání dnešního zasedání.
2. Schvaluje uzavření MŠ Zásmuky v době Vánočních prázdnin, a to od 27. 12. 2018 do 31. 12. 2018.
3. Schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek mezi vypůjčitelem Národním
památkovým ústavem, Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1 a půjčitelem městem Zásmuky, na zapůjčení
sochy Sv. Floriána.
4. bez usnesení
5.
a) schvaluje podání žaloby na společnost Support&Consulting s.r.o Praha - Vinohrady, Korunní
810/104, PSČ 10100
b) v souvislosti se schválením podání žaloby na společnost Support&Consulting s.r.o Praha Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 10100 rozhodla o uhrazení soudního poplatku ve výši 563.716,- Kč
Obvodnímu soudu pro Prahu 10.
c) pověřuje místostarostu města jednáním s AK HKR, Na Pankráci 30a/404, 140 00, Praha 4 o úpravě
žaloby tak, aby zvážila současný stav a provedla částečné zpětvzetí žaloby.
6. Bere na vědomí informaci o doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace 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. Stanovila datum konání ZM dne 20. 12. 2018 a schválila program jednání.
8. Schvaluje Plán inventur na rok 2018.
9.
a) doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Zásmuky plánu hospodářské činnosti města
Zásmuky na rok 2019,
b) doporučuje ZM schválit návrh Střednědobého výhledu rozpočtu a Střednědobého výhledu plánu
hospodářské činnosti na rok 2020 – 2021.
10. Rozhodla o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2019 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na
rok 2019 – 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zásmuky, IČ 75031752, na rok 2019 - 2020,
v předloženém znění, na úřední desce města Zásmuky.
11. Rozhodla o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2019 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na
rok 2019 – 2020 příspěvkové organizace Základní škola Zásmuky, IČ 48665916, na rok 2019 - 2020,
v předloženém znění, na úřední desce města Zásmuky.
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12. Bere na vědomí informaci o vyjmutí pozemků parc. č. 111/1, 111/3 a 112/1 v k.ú. Zásmuky ze
zemědělského půdního fondu, a to v souvislosti se stavbou „Přístavba ZŠ“ a výši odvodu.
13. Doporučuje ZM delegovat PhDr. Martu Vaňkovou, MBA jako zástupce města Zásmuky do valné
hromady Svazku obcí NY-KO, Svazku obcí JEKOZ a Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko.
14. Rozhodla s uzavřít Smlouvu č. 105/2019 o uložení odpadu na řízenou skládku mezi městem
Zásmuky a obcí Radim, 281 03 Radim u Kolína.
15. Rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2991000084 o poskytování služeb mezi městem
Zásmuky a společností NYKOS a.s. Ždánice, jehož předmětem je navýšení ceny o inflační doložku ve
výši 2 %.
16.
a) souhlasí se změnou systému sběru bioodpadů,
b) ukládá Ing. Davidu Veselému vypracování návrhu OZV města Zásmuky č. 2/2018 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města Zásmuky.
17. Rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6021974/VB/1,
Zásmuky, Nová kNN pro p.č. 627/69 mezi městem Zásmuky a ČEZ Distribuce, a.s.
18. Neschvaluje žádost pana Jaroslava Barocha, V hůrkách 2094/17, Stodůlky, 15800 Praha 5, o
odkoupení části pozemku p.č. 78/1 v k.ú. Sobočice.
19. Doporučuje ZM schválit vyhlášení Programové dotace z rozpočtu města Zásmuky určené na
podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod na období 2019 – 2022.
20. Schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2018.
21. Doporučuje ZM projednat a schválit navrhované navýšení odměn neuvolněným členům ZM od 1. 1.
2019.
22. Doporučuje ZM vyslovit souhlas s návrhem pracovně právních vztahů mezi členy zastupitelstva a
městem Zásmuky.

Ověřovatelé:

Zapsal:

......................................
JUDr. Jindiřška Václavů

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

Zásmuky dne 3. prosince 2018
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.......................................
Ing. Milan Petr

