USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 24. června 2019
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 13/2019 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 24. 6. 2019
přijala tato usnesení:
1.
a) volí ověřovatele dnešního jednání Mgr. Josefa Krombholze a pana Libora Skalu,
b) ustanovuje zapisovatelku PhDr. Martu Vaňkovou, MBA,
c) schvaluje navržený program jednání dnešního zasedání.
2. Souhlasí se zvýšením kapacity mateřské školy z 83 dětí na 84 dětí a kapacity školní jídelny – výdejny
při mateřské škole z 83 strávníků na 94 strávníků. Tento souhlas je v souladu s hygienickými předpisy i
s kladným vyjádřením Krajské hygienické stanice se sídlem v Kolíně.
3. V souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s vyhláškou 54/2005 Sb, o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodla jmenovat pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola Zásmuky, okres Kolín předsedu a členy konkursní komise v tomto složení:
Předseda komise:

Mgr. Josef Krombholz

Člen určený zřizovatelem

Ostatní členové:

JUDr, Jindřiška Václavů

Člen určený zřizovatelem

Mgr. Tomáš Valášek

Člen určený krajským úřadem

Mgr. Štěpánka Hanzlová

Člen určený Českou školní inspekcí

PaedDr. Alena Kotrbová

Člen určený Českou školní inspekcí

Mgr. Milada Šafránková

Pedagogický pracovník příspěvkové organizace

Mgr. Karel Kumstýř

Školní inspektor ČŠI

Mgr. Iva Křížková

Člen školské rady

4. Schvaluje předloženou vnitřní Směrnici pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok
2019-2020.
5. Schvaluje vnitřní Směrnici o stanovení způsobu, postupu a evidence zakázek malého rozsahu pro
příspěvkovou organizaci Mateřská škola Zásmuky, okres Kolín.
6. Schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2019.
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7. Rozhodla o vyřazení majetku z majetkové evidence města dle předloženého návrhu a pro fyzickou
likvidaci majetku jmenovala likvidační komisi ve složení: Mgr. Josef Krombholz, Ing. Milan Petr, pan
Libor Skala, Pavel Staněk, Hana Kratochvílová.
8. Bere na vědomí stížnost na nedostatečnou kapacitu míst v Mateřské škole Zásmuky.
9. Schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ředitelce MŠ Zásmuky Mgr. Jarmile Křápové, odměna není
hrazena z rozpočtu města.
10. Souhlasí s předloženým stavebním záměrem „11 bytových jednotek v ulici Barákova č.p. 173,
Zásmuky“ za předpokladu, že žadatel dopracuje řešení parkovacích míst u objektu. Návrh bude opět
předložen radě města k odsouhlasení.
11. V rámci rekonstrukce kanceláří v 1. patře MěÚ Zásmuky na základě cenové nabídky, předložené
společností Techart systems s. r. o., Dobrovolského 492, 140 00 Praha 4, souhlasí s pořízením nového
boxu na server a natažením nových datových kabelů do kanceláří za nabídnutou cenu ve výši 32.227,Kč bez DPH.
12. Souhlasí se zapojením ZŠ Zásmuky, okres Kolín do realizace projektu OP VVV č. 02_18_063
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
13. Rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí č. IP-12-6016107/01 o zřízení věcného břemena a
dohodu o umístění stavby knn pro Zásmuky, Barákova, č. par. 168/1 mezi městem Zásmuky a
společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
14. Bere na vědomí informaci o zahájení výstavby plynovodních přípojek k řadovým domům v ulicích
Za Tofou a 5. května.
15. Bere na vědomí informace o průběhu veřejného projednání změny č. 3 ÚP SÚ Zásmuky.
16. V rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Jelčany a v části k.ú. Hatě a
Sobočice souhlasí s předloženým návrhem uspořádání pozemků.
17. Rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb č. 2991000084 mezi městem
Zásmuky a společností NYKOS a.s., Ždánice 170, 28163 Kostelec na Černými lesy.
18. Rozhodla postoupit anonymní stížnost na pálení nežádoucích látek panem Vratislavem Benešem,
Kmochovo náměstí 29, Zásmuky, příslušnému Odboru životního prostředí a zemědělství Kolín, oblast
ochrana ovzduší.
19. Odkládá rozhodnutí o schválení Návrhu akcí pro Plán obnovy a investic do infrastrukturního majetku
města Zásmuky na rok 2020, předloženého společností Vodos Kolín, Legerova 21, 280 02 Kolín.
20. Rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí č. IE-12-6009085 Zásmuky – obnova příhrad DTS
KO_0491 mezi městem Zásmuky a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín.

Ověřovatelé:

Zapsal:

......................................
Mgr. Josef Krombholz

.......................................
Libor Skala

......................................
PhDr. Marta Vaňková, MBA
Zásmuky dne 24. června 2019
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