USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 25. února 2019
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 4/2019 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 25. 2. 2019
přijala tato usnesení:
1.
a) volí ověřovatele dnešního jednání Mgr. Josefa Krombholze a pana Libora Skalu,
b) ustanovuje zapisovatelku PhDr. Martu Vaňkovou, MBA,
c) schvaluje navržený program jednání dnešního zasedání.
2. Rozhodla připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěsit Tibetskou vlajku na čestném
místě.
3. Rozhodla uzavřít Dodatek č. XI ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové dopravě
na roky 2009 – 2019 mezi městem Zásmuky a Okresní autobusovou dopravou Kolín s.r.o., Polepská
867, Kolín 280 02, IČ 250 95 251. Celková výše prokazatelné ztráty pro rok 2019 činí 94 400,-- Kč na
linkách spojů a jiné dopravní obslužnosti č. 230049 a 230050. Dodatek podepisuje starostka města.
4. Rozhodla ve věci pronájmu hasičské zbrojnice v Sobočicích Mysliveckému spolku Zásmuky odložit
rozhodnutí do doby než bude provedeno místní šetření.
5.
a) rozhodla o přidělení VZMR č. 2/2019 „Stavební úpravy obvodového pláště a výměna oken na objektu
ZS Zásmuky“ společnosti PAMAK s r.o. se sídlem Kolín II, Mikoláše Alše 470, IČ: 257 79 656, za
nabídnutou cenu ve výši 258.576,09 Kč včetně DPH,
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Zásmuky a společností PAMAK s r.o. se sídlem Kolín
II, Mikoláše Alše 470, IČ: 257 79 656, jejímž předmětem je plnění VZMR č. 2/2019 a pověřuje starostku
města podpisem smlouvy.
6.
a) rozhodla o přidělení VZMR č. 3/2019 „ZŠ Zásmuky – výměna oken; jižní část“ společnosti KASOKNA, s r.o. se sídlem Velim, Třída Krále Jiřího 301, IČ: 283 89 875, za nabídnutou cenu ve výši
354.247,- Kč včetně DPH,
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Zásmuky a společností KAS-OKNA, s r.o. se sídlem
Velim, Třída Krále Jiřího 301, IČ: 283 89 875, jejímž předmětem je plnění VZMR č. 3/2019 a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy.
7.
a) rozhodla o přidělení VZMR č. 4/2019 „Vodovodní řad V4 + vodovodní přípojky“ společnosti
DOPRAVNÍ STAVBY BOHEAMIA s r.o. se sídlem, Zásmuky, Komenského nám. 54, IČ: 024 42 914, za
nabídnutou cenu ve výši 620.121,91 Kč včetně DPH,
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Zásmuky a společností DOPRAVNÍ STAVBY
BOHEMIA s r.o. se sídlem, Zásmuky, Komenského nám. 54, IČ: 024 42 914, jejímž předmětem je plnění
VZMR č. 4/2019 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
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8.
a) rozhodla o přidělení VZMR č. 5/2019 „Chodníky ve městě Zásmuky“ společnosti DOPRAVNÍ
STAVBY BOHEMIA s r.o. se sídlem, Zásmuky, Komenského nám. 54, IČ: 024 42 914, za nabídnutou
cenu ve výši 959.273,42 Kč včetně DPH,
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Zásmuky a společností DOPRAVNÍ STAVBY
BOHEMIA s r.o. se sídlem, Zásmuky, Komenského nám. 54, IČ: 024 42 914, jejímž předmětem je plnění
VZMR č. 5/2019 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
9. Schvaluje pro rok 2019 odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Zásmuky.
10. Schvaluje pro rok 2019 odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Zásmuky.
11. Rozhodla
a) o uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi poskytovatelem dotace městem Zásmuky, Komenského
nám. 133, 281 44 Zásmuky, IČ 00235954 a příjemcem dotace panem Jiřím Svobodou, Nesměň 10, 281
44 Zásmuky na poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč za účelem výstavby domovní vyvážecí jímky na
odpadní vody.
b) o uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi poskytovatelem dotace městem Zásmuky, Komenského
nám. 133, 281 44 Zásmuky, IČ 00235954 a příjemcem dotace panem Štěpánem Kulhanem,
Doubravčany 39, 281 44 Zásmuky na poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč za účelem výstavby domovní
ČOV. Doloženo bude Rozhodnutí MěÚ Kolín, OŽPZ k užívání stavby vodního díla.
12. Rozhodla o poskytnutí finančního daru spolku TJ SOKOL Zásmuky ve výši 5.300,- Kč.
13. Postupuje žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Zásmuky, Sokolská 305, 28144 Zásmuky, IČ:
44678908, o poskytnutí dotace na rok 2019 ZM k projednání a doporučuje ke schválení.
14.
a) bere na vědomí předložené žádosti o poskytnutí individuální dotace z dotačního fondu města na rok
2019,
b) rozhodla o poskytnutí dotací takto:
1) Myslivecký spolek Zásmuky, ve výši 30 tis Kč,
2) Svaz tělesně postižených Zásmuky, ve výši 30 tis Kč,
3) Pionýr, z. s., oddíl Táborník Zásmuky, ve výši 30 tis Kč,
c) rozhodla, aby byly připraveny VPS a předloženy ke schválení.
15. Rozhodla ve věci prodloužení platnosti nájemní smlouvy k bytu č. 1, nástavba v čp. 8, ul. Za
Zahrady, 281 44 Zásmuky, zveřejnit Záměr a po uplynutí doby zveřejnění, pokud nebude podána
námitka, uzavřít s nájemcem Dodatek k nájemní smlouvě na období do 31. 3. 2021.
16. Rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 601/31/19-31210-No
mezi městem Zásmuky a společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4. Předmětem smlouvy je vodovodní přípojka pro fotbalové kabiny
Zásmuky na pozemku p.č. 859/8 v k.ú. Zásmuky, smlouvu podepisuje starostka města.
17. Rozhodla přerušit řízení o územním rozhodnutí pro výstavbu vodojemu v rámci akce „Vodovod
Sobočice“, a to do doby vyřešení vynětí pozemku p.č. 521 v k.ú. Zásmuky ze zemědělského půdního
fondu.
18. Rozhodla zveřejnit záměr obce o prodeji nemovitosti – části pozemku p.č. 802/9 a o zadání
znaleckého posudku o ceně části pozemku p.č. 802/p a části st. p. č. 278 v k.ú. Zásmuky a oddělovacího
GP v této věci.
19. Doporučuje ZM odsouhlasit změnu průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Horní Jelčany a k.ú.
Sobočice, předloženou Státním pozemkovým úřadem, Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín, a to dle
návrhu.
20. Bere na vědomí informaci o zřícení opěrné zdi na místní komunikaci 25d, p. č. 544/1 v k.ú.
Doubravčanech a v této věci souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
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včetně geologického průzkumu a zaměření společnosti SATER PROJEKT, Plynárenská 671, 280 02
Kolín.
21. Pověřuje Ing. Davida Veselého jednáním mezi zadavatelem a zhotovitelem Změny č. 3 ÚPN SÚ
Zásmuky s cílem najít všestranně přijatelné řešení.
22. Rozhodla o datu konání zasedání Zastupitelstva města Zásmuky, a to dne 20. března 2019.
23. Rozhodla předložit zastupitelstvu města návrh Směrnice o zadávání veřejných zakázek a doporučit
ke schválení.
24. Schvaluje nákup konzervačního zdroje RKB 4 včetně příslušenství za celkovou cenu ve výši
16.280,- Kč bez DPH pro JSDHO Zásmuky.
25. Rozhodla zadat výkon technického dozoru investora stavby na akci „Stavební úpravy komunikací
v lokalitě Pod benzínkou Zásmuky“, panu Luďkovi Hejdukovi, Vyšehrad 146, 28144 Zásmuky za cenu
dle nabídky ve výši 26.440,- Kč.
26. Rozhodla realizovat výstavní sezonu ve výstavních prostorách zámku v Zásmukách pro rok 2019.
27. Bere na vědomí informaci o ukončení nájmu v čp. 386, ul. Riegrova, 281 44 Zásmuky. O dalším
využití prostor rozhodne na základě místního šetření.

Ověřovatelé:

Zapsal:

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

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

Zásmuky dne 25. února 2019
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.......................................
Libor Skala

