USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 13. května 2019
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 10/2019 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 13. 5. 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. V rámci změny č. 3 ÚP SÚ města Zásmuky rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 15/16
a Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 17/16, uzavřené mezi městem Zásmuky a SURPMO a.s., Opletalova
1626/36, Praha 1. Dodatky se mění statutární orgán obou smluvních stran.
3. V rámci změny č. 3 ÚP SÚ města Zásmuky rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
13/18 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14/18, uzavřené mezi městem Zásmuky a SURPMO a.s.,
Opletalova 1626/36, Praha 1. Dodatky se mění statutární orgán obou smluvních stran.
4. Na základě předložené cenové nabídky rozhodla zadat zhotovení projektové dokumentace na akci
„Doubravčany – zajištění opěrné zdi“ společnosti SATER-PROJEKT s.r.o., Plynárenská 671, 280 02
Kolín za cenu ve výši 206.426,- Kč včetně DPH.
5. Rozhodla na základě svých pravomocí o poskytnutí finančního daru ve výši 2.500,-- Kč organizaci
Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ 61383198.
6. Souhlasí s navrženým typem sloupů veřejného osvětlení v ulicích Jižní a Na Ohrádce, Zásmuky, za
předpokladu, že budou ještě ošetřeny nátěrem a výbojkovými svítidly.
7. Nesouhlasí s vymezením parkovacího stání na Kmochově náměstí pro občany trvale žijící na
Kmochově náměstí.
8. Souhlasí s uložením vodovodní přípojky pro č.p. 309 v pozemku p.č. 920 v k.ú. Zásmuky s tím, že
ukládá zhotoviteli uvedení pozemku do původního stavu.
9. Souhlasí s připojením domu č.p. 428 v Zahradní ulici v Zásmukách na vodovodní přípojku za
podmínky, že živičný povrch vozovky bude dotčen pouze v nezbytné míře a vlastní přechod komunikace
bude řešen protlakem.
10. Nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 505 v k.ú. Doubravčany.
11. Rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nemovitosti na pozemku p. č. 21/2 v k.ú. Sobočice
mezi městem Zásmuky a Mysliveckým spolkem Zásmuky, Za Zahrady 530, 281 44 Zásmuky, IČ
70948437 na období od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2024, nájemné stanoveno na 500,- Kč/rok.
12. Nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 279/2 v k.ú. Toušice.
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13. Rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-6009022/VB/P001 mezi městem Zásmuky a ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, Děčín
40502.
14. Rozhodla o uzavření smlouvy č."IV-12-6023905 Zásmuky, Ohrádka, k NN pro č. parc. 647/1 mezi
městem Zásmuky a ČEZ Distribuce, a.s,
15. Rozhodla zveřejnit záměr obce na prodej pozemku p. č. 364 v k.ú. Sobočice.
16. Rozhodla pro žáky ukončující povinnou školní docházku v ZŠ Zásmuky vytvořit pamětní DVD, které
jim bude starostkou města slavnostně předáno v obřadní síni na Městské úřadu v Zásmukách v závěru
měsíce června 2019.
17. Rozhodla o zakoupení motivačních dárků pro žáky 1. tříd navštěvujících ZŠ Zásmuky ve školním
roce 2019 -2020.
18. Povoluje Mateřské škole Zásmuky, příspěvkové organizaci, Zahradní 470, 281 44 Zásmuky, výjimku
pro zvýšení počtu dětí pro školní rok 2019-2020 a to na základě žádosti ředitelky školy. Ve dvou třídách
na 28 dětí na třídu a v jedné třídě na 27 dětí, tj. celkem na 83 dětí v celé MŠ. Zvýšení počtu dětí nesmí
být na újmě kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou dodrženy podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí.
19. Rozhodla, aby starostka města požádala o provedení kontroly hospodaření města Zásmuky za rok
2019 pana Ing. Pavla Lelka, CSc., Ortenova 63, 284 01 Kutná Hora.
20. Souhlasí s pořádáním Dětského dne v Bažantnici dne 25. 5. 2019 a financováním aktivit z nabídky
dětských programů.
21. Schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2018.
22. Doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 0989/17/5649. Dodatek se týká změny
v termínu dočerpání úvěru a ve jménu statutárního zástupce.
23. Rozhodla vyřadit navržený opotřebený a dále nevyužitelný majetek z majetkové evidence města a
provést jeho likvidaci.
24. Na základě žádosti pana Jaroslava Abíka, Vršice č. 4, o odprodej vyřazených 3 ks kontejnerů
rozhodla uzavřít kupní smlouvu za cenu obvyklou.

Ověřovatelé:

Zapsal:

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

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

Zásmuky dne 13. května 2019
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.......................................
Mgr. Josef Krombholz

