USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 1. dubna 2019
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 7/2019 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 1. 4. 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. Schvaluje krizový plán města Zásmuky.
3. Souhlasí
a) s členstvím města Zásmuky v Destinaci cestovního ruchu Kutnohorsko a Kolínsko, z. s.,
b) s členským příspěvkem ve výši 1.000,- Kč dle příspěvkového řádu spolku.
4. Ve věci žádosti o zřízení VO v obci Doubravčany rozhodla o odložení usnesení do doby, než bude
k dispozici odborné posouzení.
5. Rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo na 2. etapu restaurování Mariánského sloupu v Zásmukách mezi
Městem Zásmuky a Mgr. Alexandrem Kozlovem, ak. soch., Na Slupi 10, 128 00, Praha 2, atelier Brník
23, které bude provedeno od 15. 4. 2019 do 30. 11. 2019 za cenu 160 000,-Kč. Smlouvu podepisuje
starostka města.
6. Schvaluje Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019, uzavřené mezi Hlavním městem Praha
zastoupeným organizací ROPID se sídlem Rytířská 10, 110 00, Praha 1,IČ: 60437359 a obcemi na
linkách PID č. 381 a 959.
7. Schvaluje cenovou nabídku na pořízení nového Varovného informačního systému obyvatelstva –
rozhlas, od společnosti VoiceSys s.r.o., Boleslavská třída 138/10, 288 02 Nymburk, za celkovou cenu
ve výši 35.755,50 Kč.
8. Ve věci žádosti o zapsání plynovodní přípojky do KN paní Evy Syřínkové, Husova 195, Zásmuky
odkládá projednání žádosti do doby dodání doplňujících podkladů.
9. Souhlasí s připojením st. pozemku č. 378/2 v k.ú. Zásmuky na inženýrské sítě za použití
technologie nenarušující živičný povrch komunikace.
10. Rozhodla zveřejnit záměr obce o prodeji nemovitosti - části pozemku p.č. 800/8 v k.ú. Zásmuky.
11. Rozhodla o zveřejnění záměru obce na prodej nemovitosti - pozemku p.č. 643/9 v k.ú. Zásmuky.
12. Rozhodla
a) o přeložení nadzemního vedení VO v Doubravčanech pod zem a požádat o možnost přípolože do
výkopů v rámci akce ČEZ Distribuce, a.s. " Doubravčany, obnova NN za kNN, IE-12-6007004,
b) o snížení úplaty za VB pro společnost CETIN za uložení datového vedení pod zem v rámci akce ČEZ
Distribuce, a.s. " Doubravčany, obnova NN za kNN, IE-12-6007004 na 30,- Kč/bm.
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13. Bere na vědomí informaci o ukončení nájmu v čp. 135, Komenského nám., 281 44 Zásmuky. O
dalším využití prostor rozhodne RM na základě místního šetření.
14.
a) projednala předloženou žádost o poskytnutí individuální dotace z dotačního fondu města na rok
2019 pro Český rybářský svaz, místní organizaci Zásmuky, z.s., Komenského nám. 133, 281 44
Zásmuky, IČ: 40939031 a souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 30.000,- Kč,
b) rozhodla o uzavření VPS mezi městem Zásmuky a organizací Český rybářský svaz, místní
organizace Zásmuky, z.s., Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky, IČ: 40939031, na poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 30.000,- Kč, smlouvu podepisuje starostka města.

Ověřovatelé:

Zapsal:

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

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

Zásmuky dne 1. dubna 2019
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.......................................
Mgr. Josef Krombholz

