USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 19. srpna 2019
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 17/2019 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 19. 8. 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. Rozhodla o poskytnutí 5.000,- Kč jako finanční dar organizaci Domácí hospic srdcem, z. ú., U Stodoly
1523, 280 02 Kolín.
3. Rozhodla o zapůjčení zasedací místnosti pod zdravotním střediskem dne 3. 9. 2019 od 17 do 19
hodin za účelem pořádání akce „Přehlídka volnočasových aktivit“.
4. Souhlasí s opravou fasády obecního domu Nesměň, čp. 23, svépomocí občany obce Nesměň a s
objednáním materiálu potřebného k provedení opravy.
5. V rámci Veřejné zakázky malého rozsahu pro Základní školu Zásmuky „30 ks notebooku a 20 ks
tabletů pro Základní školu Zásmuky“ schvaluje podání výzvy k předložení cenové nabídky 3
dodavatelům: 1. TECHart systems s.r.o., Machatého 679, 152 00 Praha 5, IČ. 26172615, 2. Kopi servis,
Suchdol 225, 285 02 Suchdol u Kutné Hory, IČ:414 29 222, 3. Rexonix s.r.o., Pod Višňovkou 1661/35,
140 00 Praha4, IČ: 044 93 982.
6. Rozhodla o pronájmu klubovny pod zdravotním střediskem paní Iloně Fialové, Nesměň 58, 28144
Zásmuky, za účelem pořádání přednášky o vodě. Nájemné stanoveno ve výši 200,-- Kč/den.
7. Ve věci plánované stavby autobusové zastávky v Doubravčanech pověřuje starostku města k dalším
jednáním se zodpovědným projektantem tak, aby plánovaná stavba byla realizována v souladu
s vyjádřeními dotčených institucí.
8. Rozhodla zadat realizaci veřejného osvětlení v parku na Komenského náměstí v Zásmukách
společností Svítíme zdravě – René Gacka, Opavská 958/53, 708 00 Ostrava za nabídnutou cenu ve
výši 127.708,- Kč včetně DPH.
9. Bere na vědomí rozsudek ve věci žaloby podané městem Zásmuky na společnost Support &
Consulting s.r.o., Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, č.j. rozsudku 9 C 404/20189-28, a
v této věci souhlasí s výzvou vůči jednateli společnosti a pověřuje starostku zjištěním nákladů na další
právní postup a exekuci.
10. Na základě žádosti paní Mgr. Aleny Bernardové, souhlasí s připojením vodovodní přípojky na
pozemku p.č. 284 v k.ú. Zásmuky. Uvedené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
11. Souhlasí s Plánem obnovy a investic do infrastrukturního majetku města Zásmuky na rok 2020,
provozovaného společností VODOS s.r.o.
12. Nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 629/47 v k.ú. Zásmuky soukromému žadateli.
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13. Pověřuje Ing. Davida Veselého k projednání podmínek prodeje pozemku p.č. 791/1 o výměře 117
m2 v k.ú. Nesměň u Zásmuk v rámci řešení KPÚ v k.ú. Vavřinec.
14. Souhlasí s provedením stavby IP-12-6016784 Zásmuky, Vršice, č. parc. 18/12 – el. přípojka knn a
rozhodla uzavřít SoBS v této věci mezi městem Zásmuky a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
8, 405 02 Děčín.
15. Schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Zásmuky, okres Kolín převod finančních
prostředků z rezervního fondu do fondu investičního.
16. Schvaluje rozpočtová opatření č. 7/2019.
17. Rozhodla o vyřazení majetku z majetkové evidence města dle předloženého návrhu a pro fyzickou
likvidaci majetku jmenovala likvidační komisi ve složení: JUDr. Jindřiška Václavů, Pavel Staněk, Hana
Kratochvílová.
18. Rozhodla, aby město Zásmuky podalo Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Toušice na rok
2019. Jedná se o programovou dotaci určenou na činnost a rozvoj pečovatelské služby v Zásmukách.
19. Stanovuje plat ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Zásmuky s účinností od 1. 8. 2019
v souvislosti s platovým postupem dle platné legislativy. Příspěvková organizace zajistí vyplácení platu
ředitelce organizace.

Ověřovatelé:

Zapsal:

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

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

Zásmuky dne 19. srpna 2019
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.......................................
Mgr. Josef Krombholz

