USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 26. srpna 2019
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 18/2019 RM

RM po projednání programu zasedání konaného dne 26. 8. 2019
přijala tato usnesení:
1.
a) volí ověřovatele dnešního jednání JUDr. Jindřišku Václavů a pana Libora Skalu,
b) ustanovuje zapisovatelku PhDr. Martu Vaňkovou, MBA,
c) schvaluje navržený program jednání dnešního zasedání.
2. Schvaluje prodej pražské mozaiky, vytěžené z chodníku před základní školou, společnosti DAP. a.s.,
Sarajevská 17, 120 00 Praha 2 za cenu ve výši 300,-Kč/m2 tj. 3000,-Kč/t.
3. Souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Chodníky ve městě Zásmuky se
zhotovitelem DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky.
Dodatkem se prodlužuje termín dokončení do 30. 9. 2019 z důvodu rozšíření předmětu díla. Předmět
smlouvy ani cena díla se nemění.
4. Souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Vodovodní přípojky v ul. 5. května se
zhotovitelem DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky.
Dodatkem se prodlužuje termín dokončení do 30. 9. 2019 z důvodu odlišné geologie v trase vodovodu.
Předmět smlouvy ani cena díla se nemění.
5. V rámci veřejné zakázky malého rozsahu č. 7 „Zpevněné plochy pod kontejnery“ souhlasí s oslovením
4 zhotovitelů k podání cenové nabídky. Osloveni budou tito zhotovitelé: 1. DALFOS s.r.o., Libenice 44,
280 02 Kolín, IČ.62966511, 2. CAS STAVITELSTVÍ Bečváry, s.r.o., Bečváry 193, 28143, IČ: 27138747,
3. DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., Komenského nám. 54, 28144 Zásmuky, IČ: 024 42 914, 4.
pan Petr Carvan, Sladkovského 521, 28144 Zásmuky, IČ: 65243889.
6. Bere na vědomí informace ohledně exekučních služeb ve věci žaloby na společnost Support &
Consulting.
7. V souladu s ustanovením § 99 odst. 2/ § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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, § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
a) bere na vědomí zápis z jednání konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Zásmuky, okres Kolín ze dne 23. 8. 2019,
b) jmenuje s účinností od 1. 9. 2019 Mgr Alenu Bernardovou, nar. 16. 2. 1968, bytem Za Zahrady 514,
281 44 Zásmuky na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Zásmuky, okres
Kolín; návrh jmenovacího dekretu tvoří přílohu zápisu jednání RM
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c) stanovuje s účinností od 1. 9. 2019 ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Zásmuky, okres
Kolín Mgr. Aleně Bernardové plat dle platového výměru, který tvoří přílohu zápisu jednání RM
d) schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení,
jejichž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Zásmuky, okres Kolín, která se týká
zápisu údajů o nové ředitelce příspěvkové organizace Mgr. Aleně Bernardové, která je současně
statutárním orgánem příspěvkové organizace,
e) ukládá starostce města Zásmuky, podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Středočeského
kraje, odbor školství/MŠMT.
8. Schvaluje vnitřní Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro příspěvkovou
organizaci Základní škola Zásmuky, okres Kolín.
9.
a) projednala předloženou žádost o poskytnutí individuální dotace z dotačního fondu města na rok 2019
pro Základní kynologickou organizací Zásmuky se sídlem Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky, IČ:
67677568 a souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 30.000,- Kč,
b) rozhodla o uzavření VPS mezi městem Zásmuky a Základní kynologickou organizací Zásmuky se
sídlem Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky, IČ: 67677568, na poskytnutí neinvestiční dotace pro
rok 2019 ve výši 30.000,- Kč, smlouvu podepisuje starostka.
10. Rozhodla zveřejnit záměr obci na odprodej části pozemku p.č. 802/27 v k.ú. Zásmuky.
11. Rozhodla o konání veřejného zasedání zastupitelstva města dne 24. 9. 2019 v zasedací místnosti
pod zdravotním střediskem.

Ověřovatelé:

Zapsal:

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

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

Zásmuky dne 26. srpna 2019
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.......................................
Libor Skala

