USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 27. května 2019
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 11/2019 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 27. 5. 2019
přijala tato usnesení:
1.
a) volí ověřovatele dnešního jednání Ing. Milana Petra a pana Libora Skalu,
b) ustanovuje zapisovatelku PhDr. Martu Vaňkovou, MBA,
c) schvaluje navržený program jednání dnešního zasedání.
2. Ve věci poškození stropu v ordinaci v budově zdravotního střediska pověřuje starostku města
jednáním s odbornou firmou, která po šetření na místě stanoví možnosti opravy, které budou předloženy
na jednom z dalších zasedání rady.
3. Neschvaluje zábor veřejného prostranství pro společnost Glandeko s.r.o. – Pekárna Žalud na
Komenského náměstí.
4. Rozhodla o umístění značky omezující rychlost pohybu vozidel do 40 km/h v obci Vršice, a to před
budovu čp 7.
5. Bere na vědomí žádost o zřízení Osadního výboru Nesměň a postupuje žádost zastupitelstvu města.
6. V souvislosti s rekonstrukcí kanceláří v 1. patře MěÚ Zásmuky a na základě předložené cenové
nabídky souhlasí s dodáním nábytku společností Kenast s.r.o., J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky
za nabídnutou cenu ve výši 169.110,41 Kč včetně DPH.
7. V souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů:
a) bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace základní škola
Zásmuky, okres Kolín paní Ing. Hany Kovářové,
b) vyhlašuje konkurz na obsazení na pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola Zásmuky, okres Kolín s předpokládaným nástupem od 1. 9. 2019,
c) pověřuje starostku
- požádat krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu o určení členů konkurzní komise,
- vyzvat ředitelku Základní školy Zásmuky, aby zorganizoval/a volbu zástupce z řad
pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise a doložila ji zřizovateli zápisem o volbě,
d) schvaluje zveřejnění inzerátu, který tvoří přílohu zápisu z jednání na www.zasmuky.cz, na
www.zs.zasmuky.cz dále na pevné úřední desce města a v nejbližším vydání Zásmuckého zpravodaje,
e) pověřuje paní Hanu Michálkovou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkurzní komise,
f) určuje jako odborníky s hlasem poradním, kteří se účastní jednání konkurzní komise v tomto složení:
Mgr. Josef Krombholz, JUDr. Jindřiška Václavů.
8. Souhlasí s uzavřením pracovně právního vztahu pro výkon funkce kronikářky města Zásmuky s paní
Tamarou Holou, Dělnická 791, 280 02 Kolín II a pro vedení kroniky obce Nesměň s paní Jaroslavou
Holou, Habr 63 – Nesměň, 281 44 Zásmuky od 1. 6. 2019. Pro výkon funkce kronikářky město poskytne
všechny potřebné informace a materiály.
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9. Rozhodla doplnit dětské hřiště v Zásmukách u zdravotního střediska o nový hrací prvek s názvem
Pejsek long za cenu 78 664,52 Kč včetně DPH a montáže. Dodavatelem je spol. Bonita Group Service
s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov, vyhotovena bude objednávka, podepisuje starostka.

Ověřovatelé:

Zapsal:

......................................
Ing. Milan Petr

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

Zásmuky dne 27. května 2019
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.......................................
Libor Skala

