USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 11. března 2019
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 5/2019 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 11. 3. 2019
přijala tato usnesení:
1.
a) volí ověřovatele dnešního jednání JUDr. Jindřišku Václavů a Mgr. Josefa Krombholze,
b) ustanovuje zapisovatelku PhDr. Martu Vaňkovou, MBA,
c) schvaluje navržený program jednání dnešního zasedání.
2. Rozhodla vyhovět připomínce zadavatele Změny č. 3 ÚPN SÚ Zásmuky a vydat pokyn zpracovateli
ke sloučení ploch přestavby do jedné pro způsob využití „plochy smíšené obytné“.
3. Souhlasí s umístěním dopravního zrcadla v ulici Sokolská, Zásmuky.
4. Rozhodla vyvěsit záměr o pronájmu hasičské zbrojnice Sobočice.
5. Schvaluje uzavření Veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města na
rok 2019 v uvedené finanční výši, mezi městem Zásmuky jako poskytovatelem a níže uvedenými
příjemci dotací:
Název žadatele

schválená výše
dotace
Kč číslo VPS

IČ

stručný obsah projektu

70948437

Nákup a výsadba zeleně,
obnova remízků
30 000,00

VPS 1/2019

Svaz tělesně postižených
v ČR, místní organizace
Zásmuky
71212132

dofinancování dopravného na
ozdravný
pobyt
tělesně
postižených
30 000,00

VPS 2/2019

Táborník Zásmuky

68997159

doprava
do
táborové
základny (doprava tam i zpět) 30 000,00

VPS 3/2019

Český svaz včelařů, z.s.,
základní
organizace
Zásmuky
71230777

doprava na tematický zájezd
Medové slavnosti na zámku
Hrádek u Nechanic
6 065,00

VPS 5/2019

ZO ČSOP Zásmuky

Nákup základního vybavení
tábořiště
u
Sobotky,
neinvestiční
výdaje
na
činnost přírodověd. kroužku 34 000,00

VPS 6/2019

Myslivecký
Zásmuky

spolek

70992371

6. Schvaluje předložená kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Zásmukách pro školní rok 20192020.
7. Bere na vědomí vznik pojistné události a doporučuje řešit vzniklou škodu z pojistné smlouvy uzavřené
mezi městem Zásmuky a Pojišťovnou Generali.
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8. Rozhodla o uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. S-0539/SOC/2019 o dotaci/příspěvku na poskytování
sociální služby na rok 2019 mezi Středočeským krajem, Zborovská 11, 15021 Praha 5 a městem
Zásmuky, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky. Celková částka dotace poskytnuté na rok 2019 je
dle smlouvy ve výši 795.000,-- Kč. Smlouvu podepisuje starostka města.
9. Schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2019.
10. Projednala Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku města za rok 2018 a doporučuje
ZM ke schválení.
11. Schvaluje provedení aktualizace knižního fondu Městské knihovny v Zásmukách formou vyřazení
knih za podmínky, že bude postupováno v souladu s knihovním zákonem č. 257/2001 Sb., §17.
12. Schvaluje program jednání ZM.
13.
a) rozhodla poskytnout Spolku železničních modelářů Pečky, Třída 5. května 245, 289 11 Pečky,
finanční dar ve výši 2.000,- Kč na zajištění průběhu největší výstavby železničních modelů a
modelových kolejišť v České republice Pečky 2019,
b) rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi darujícím městem Zásmuky, Komenského nám. 133, 28144
Zásmuky a obdarovaným Spolkem železničních modelářů Pečky, Třída 5. května 245, 289 11 Pečky,
na finanční dar ve výši 2.000,- Kč.
14. Rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb č. 2991000084 mezi městem
Zásmuky a společností NYKOS a.s., Ždánice 170, 28163 Ždánice.

Ověřovatelé:

Zapsal:

......................................
JUDr. Jindřiška Václavů

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

Zásmuky dne 11. března 2019
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.......................................
Mgr. Josef Krombholz

