USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZÁSMUKY
Výpis ze zápisu z jednání konaného dne 25. 6. 2019
od 18.00 hodin v zasedací místnosti v budově zdravotního střediska v Zásmukách
Č.j. 3/2019 ZM
Zastupitelstvo města Zásmuky na svém zasedání, které se konalo dne 25. června 2019, přijalo
tato usnesení:
1.
a) schvaluje rozšíření programu jednání o bod č. 10 Finanční výbor – zpráva o činnosti.
b) schvaluje navržený program jednání,
c) volí ověřovatele zápisu pana Libora Skalu,
d) volí ověřovatele zápisu jednání pana Jakuba Jaroše,
e) ustanovuje zapisovatelku paní Petru Cibulcovou,
2.
a) ZM projednalo závěrečný účet města k 31. 12. 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to s výhradami k drobným nedostatkům zjištěných při přezkoumání
hospodaření města.
b) K odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky již v budoucnu neopakovaly,
přijímá zastupitelstvo tato 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.
3. Schvaluje účetní závěrku města Zásmuky sestavenou ke dni 31. 12. 2018.
4. Bere na vědomí předložená, radou města schválená rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/2019.
5. Schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 0989/17/5649.
6. Schvaluje předložený Dodatek č. III ke Stanovám svazku obcí mikroregionu Kouřimsko.
7.
a) zřizuje osadní výbor s názvem Osadní výbor Nesměň s počtem členů 7,
b) volí do funkce předsedy Osadního výboru Nesměň pana Ing. Aleše Landfelda, Nesměň 39,
c) volí do funkce člena osadního výboru pana Petra Špitálníka, Nesměň 48, pana Mgr. Davida
Pšeničku, Nesměň 82, paní Silvii Filipovou, Nesměň 40, paní Ilonu Fialovou, Nesměň 59, pana
Jiřího Svobodu, Nesměň 10, pana Ing. Petra Sýkoru, Nesměň 38.
8. Schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
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9. Rozhodlo o uzavření kupní smlouvy mezi městem Zásmuky a společností ČEZ Distribuce,
a.s. na nákup nemovité věci - podstavce betonového PB č. 331 postavený na pozemku p.č. 819
v k.ú. Nesměň, obec Zásmuky, část obce Habr za cenu 1.000,- Kč bez DPH.
10. Bere na vědomí informace o činnosti finančního výboru.

Ověřovatelé:

.…………………………
Libor Skala

…......………………………
Jakub Jaroš

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

Zásmuky dne 25. června 2019
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