USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZÁSMUKY
Výpis ze zápisu z jednání konaného dne 20. 3. 2019
od 18.00 hodin v zasedací místnosti v budově zdravotního střediska v Zásmukách
Č.j. 5/2018 ZM
Zastupitelstvo města Zásmuky na svém zasedání, které se konalo dne 20. března 2019, přijalo
tato usnesení:
1.
a) schvaluje navržený program jednání,
b) volí ověřovatele zápisu jednání pana Jakuba Veselého, DiS.,
c) volí ověřovatele zápisu jednání paní Mgr. Danu Zářeckou,
d) ustanovuje zapisovatelku paní Petru Cibulcovou.
2.
a) schvaluje Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků města za rok
2018,
b) schvaluje vyřazení nepotřebného majetku z majetkové evidence města dle předloženého
návrhu a fyzickou likvidaci tohoto majetku, která bude provedena za účasti členů dílčí
inventarizační komise jmenované pro inventarizaci majetku a závazků města pro rok 2018.
3. Bere na vědomí předložená, radou města schválená rozpočtová opatření č. 11, 12, 13/2018 a
1/2019.
4.
a) schvaluje poskytnutí dotace z dotačního fondu města Zásmuky pro rok 2019 Tělovýchovné
jednotě Sokol Zásmuky, Sokolská 305, 28144 Zásmuky, IČ: 44678908 ve výši 400 tis Kč.
V souvislosti s poskytnutím dotace rozhodlo provést rozpočtová opatření změnou závazných
ukazatelů,
b) rozhodlo o uzavření VPS mezi městem Zásmuky, Komenského nám. 133, 28144 Zásmuky, IČ:
00235954 a Tělovýchovnou jednotou Sokol Zásmuky, Sokolská 305, 28144 Zásmuky, IČ:
44678908 o poskytnutí dotace z dotačního fondu města na rok 2019 ve výši 400 tis Kč dle
předloženého návrhu. Smlouvu podepisuje starostka města.
5. Odkládá rozhodnutí schválení Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
6. Bere na vědomí informace o činnosti Kontrolního výboru v uplynulém období.
7. Bere na vědomí informace o činnosti Finančního výboru v uplynulém období
8.
a) schvaluje "Plán společných zařízení" navržený v rámci Komplexních pozemkových úprav v
katastrálním území Horní Jelčany a částech katastrálních území Hatě a Sobočice.
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b) souhlasí s provedením změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Horní Jelčany a k.ú.
Sobočice tak, jak je vyznačeno na grafických podkladech Komplexních pozemkových úprav v
katastrálním území Horní Jelčany a částech katastrálních území Hatě a Sobočice.

Ověřovatelé:

.…………………………
Jakub Veselý, DiS.

…......………………………
Mgr. Dana Zářecká

……………………........
PhDr. Marta Vaňková
starostka města

Zásmuky dne 20. března 2019
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