USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 14. ledna 2019
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 1/2019 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 14. 1. 2019
přijala tato usnesení:
1.
a) volí ověřovatele dnešního jednání JUDr. Jindřišku Václavů a pana Libora Skalu,
b) ustanovuje zapisovatelku PhDr. Martu Vaňkovou, MBA,
c) schvaluje navržený program jednání dnešního zasedání.
2. Bere na vědomí žádost o ukončení pronájmu bytu č. 6 ul. Za Zahrady čp. 8, 281 44 Zásmuky a
rozhodla zveřejnit Oznámení o záměru města Zásmuky pronajmout uvedený byt. Výběr nového
nájemce provede rada města.
3. Souhlasí se zajištěním pohřbu a s úhradou nákladů za uložení těla zemřelého Vladimíra Březského.
4. Rozhodla udělit plnou moc společnosti ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o. p. s., Tovární
1112, 537 01 Chrudim, aby zastupovala město Zásmuky v rámci dotačního titulu Operační program
Životního prostředí, prioritní osy 3, podoblasti podpory 3.4 v elektronickém prostředí MS2014+
k projektu „Projekt nápravných opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže
bývalé skládky Vlčí Důl v k.ú. Zásmuky na podzemních a povrchových vodách“ ve věci elektronického
podepisování všech daných úloh.
5. Souhlasí s předloženou PD na akci "Zemědělský objekt, pěstování bylin, balení, parc. č. 31/8, k.ú.
Doubravčany" a s připojením na místní komunikaci za předpokladu, že stanoviska všech dotčených
orgánů budou kladná.
6. Rozhodla jednat se společností ZAS a.s., Bečváry, o vyjmutí pozemku p.č. 530 v k.ú. Doubravčany
z pachtovní smlouvy. Dále rozhodla umožnit užívání uvedeného pozemku jako účelové komunikace.
7. Rozhodla zveřejnit záměr města o prodeji části, cca 3 m2, pozemku p.č. 831/2 v k.ú. Zásmuky.
8. Pověřuje pana Ing. Davida Veselého k zahájení jednání k nápravě majetkoprávních vztahů k
pozemku p.č. 237 v k.ú. Doubravčany.
9. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019.

Ověřovatelé:

Zapsal:

......................................
JUDr. Jindiřška Václavů
......................................
PhDr. Marta Vaňková, MBA
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.......................................
Libor Skala

