USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 10. června 2019
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 12/2019 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 10. 6. 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 souvislosti s rekonstrukcí kanceláří v 1. patře MěÚ Zásmuky a na základě předložené cenové
nabídky rozhodla zadat stavební práce společnosti Kenast s. r. o., J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky,
cena ve výši 175.780,33 Kč včetně DPH.
3. V rámci rekonstrukce Mariánského sloupu na Komenského náměstí a na základě předložené cenové
nabídky od společnosti Granit Lipnice s.r.o., 582 33 Dolní Město souhlasí s objednáním 11 ks sekaných
kuželek a 3 ks krycích desek sloupku za celkovou cenu ve výši 47.715,- Kč včetně DPH.
4. Bere na vědomí informaci o konání ledního tábora Na dolích spolkem Pionýr, z. s., Pionýrská skupina
Ursa, Za Baštou 382, 280 02 Kolín a souhlasí s odběrem palivového dřeva z padlých stromů a
s organizováním běžných dětských her v prostoru obecních lesních porostů při dodržení všech
bezpečnostních předpisů.
5. Ve věci cenové nabídky přípolože kabelů veřejného osvětlení v Doubravčanech odkládá rozhodnutí
na některé z příštích zasedání rady. Provedeno bude místní šetření a zjištění skutečného stavu.
6. Rozhodla povolit užívání veřejného prostranství k provozování restauračních služeb před Restaurací
U Kozy, Kmochovo nám. 40, 28144 Zásmuky, panu Miroslavu Stehlíkovi, za předpokladu, že budou
dodrženy podmínky dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 a že za užívání veřejného prostranství
bude uhrazen poplatek od 1. května 2019.
7. Doporučuje ZM Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ke schválení.
8. Rozhodla o zaslání výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 6/2019,
v souladu se Směrnicí o zadávání VZMR, pěti dodavatelům. Předmětem VZMR je akce „Bytový dům č.
p. 8 – stavební úpravy střechy“.
9. Rozhodla neakceptovat předloženou nabídku na spoluúčast při stavebních úpravách stávající
dešťové kanalizace v ulici 5. května z důvodu připravované výstavby nového řadu splaškové kanalizace.
10. Schvaluje program jednání a datum konání ZM dne 25. června 2019.
11. Rozhodla ponechat výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019 - 2020 ve stávající výši:
celodenní docházka 450,-- Kč / měsíc, nepravidelná docházka 300,-- Kč / měsíc.
12. Schvaluje Dodatek k vnitřní směrnici pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok
2018 - 2019, který se týká stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v období prázdninového
provozu MŠ Zásmuky.
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13. RM
a) doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města k 31. 12. 2018 a vyjádřit souhlas s
celoročním hospodařením, a to s výhradami k drobným nedostatkům zjištěných při přezkoumání
hospodaření.
b) K odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky již v budoucnu neopakovaly,
doporučuje zastupitelstvu města přijmout toto opatření:
-

Důsledné dodržování všech ustanovení Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, termín trvale pro zaměstnance, kteří veřejné zakázky malého rozsahu zpracovávají
Uvedenými nedostatky nevznikla městu žádná škoda, proto nebudou přijaty závěry vůči žádným
osobám.
14. Doporučuje ZM schválit účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018.
15. Doporučuje ZM ke schválení předložený Dodatek č. III ke Stanovám Svazku obcí mikroregionu
Kouřimsko.

Ověřovatelé:

Zapsal:

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

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

Zásmuky dne 10. června 2019
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.......................................
Mgr. Josef Krombholz

