USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZÁSMUKY
Výpis ze zápisu z jednání konaného dne 24. 9. 2019
od 18.00 hodin v zasedací místnosti v budově zdravotního střediska v Zásmukách
Č.j. 4/2019 ZM
Zastupitelstvo města Zásmuky na svém zasedání, které se konalo dne 24. září 2019, přijalo tato
usnesení:
1. ZM
a) schvaluje navržený program jednání,
b) volí ověřovatele zápisu pana Ing. Lukáše Bernarda,
d) volí ověřovatele zápisu jednání pana Ing. Milana Petra,
e) ustanovuje zapisovatelku paní Petru Cibulcovou,
2. Zastupitelstvo města Zásmuky, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), za použití
ustanovení § 55b odst. 7 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 a následujícími zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
vše ve znění pozdějších předpisů, po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů nebo
stanoviskem krajského úřadu, vydává Změnu č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Zásmuky,
kterou se mění Územní plán sídelního útvaru Zásmuky, účinný od 14. 1. 1997, ve znění Změny
č. 1, účinné od 8. 5. 2005, a Změny č. 2, účinné od 31. 12. 2010.
3. ZM bere na vědomí informace o hospodaření města Zásmuky za období 1-8/2019.
4. ZM bere na vědomí předložená, radou města schválená rozpočtová opatření č. 5/2019, 6/2019
a 7/2019.
5. ZM rozhodlo o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 0989/17/5649 mezi městem
Zásmuky a Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.
Dodatek podepisuje starostka města.
6. ZM rozhodlo
a) o zakoupení komunální techniky – traktoru zn. ZETOR včetně příslušenství v celkové výši do
1,400 tis. Kč.
b) provést rozpočtové opatření posílením paragrafu 3745 – veřejná zeleň o částku 1,400 tis. Kč.
Rozpočtová rezerva na par. 6171 bude snížena o tuto částku. Tímto rozpočtovým opatřením
nedojde ke změně výše rozpočtu města.
c) zadání výběrového řízení bude provedeno v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
7.
I. ZM rozhodlo o prodeji nemovitosti z majetku města Zásmuky – pozemku dle GP č. 87157/2019 p.č. 802/51 v k.ú. Zásmuky o výměře 232 m2 panu Bc. Petru Znamenáčkovi, Hrubého
1200/12, Kobylisy, 18200 Praha 8, za cenu dle znaleckého posudku č. 120/9707/2019
zpracovaného Ing. Karlem Fouskem ve výši 40.837,-- Kč. Náklady spojené s převodem nese
kupující.
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II. ZM rozhodlo o prodeji nemovitosti z majetku města Zásmuky – pozemku dílu „b“,
odděleného dle GP č. 871-57/2019 z p.č. 802/27 v k.ú. Zásmuky o výměře 55m2 manželům
Jaroslavovi a Mileně Hronovým, Riegerova 261, Zásmuky za cenu dle znaleckého posudku, ve
výši 10.058,-- Kč. Náklady spojené s převodem nese kupující.
III. ZM rozhodlo o nákupu nemovitosti do majetku města Zásmuky – pozemku dle GP č. 87157/2019 p.č. 1016 v k.ú. Zásmuky o výměře 27m2 od pana Bc. Petra Znamenáčka, Hrubého
1200/12, Kobylisy, 18200 Praha 8, za cenu dle znaleckého posudku č. 120/9707/2019
zpracovaného Ing. Karlem Fouskem ve výši 4.938,-- Kč. Náklady spojené s převodem nese
kupující.
IV. ZM rozhodlo o nákupu nemovitosti do majetku města Zásmuky – pozemku dílu „d“,
odděleného dle GP č. 871-57/2019 ze st. p.č. 309 v k.ú. Zásmuky o výměře 3m2 od manželů
Jaroslava a Mileny Hronových, Riegerova 261, Zásmuky, za cenu dle znaleckého posudku ve
výši 549,-- Kč. Náklady spojené s převodem nese kupující.
V. ZM souhlasí s prodejem nemovitostí - pozemku p.č. 364 v k.ú. Sobočice a části pozemku p.č.
319/9 v k.ú. Sobočice v rozsahu stávajícího oplocení do spoluvlastnictví:
- paní Duškové Petře, Černokostelecká 102/38, Strašnice, 10000, Praha 10,
- paní Farkašové Lence, č.p. 50, 28002 Křečhoř,
- paní Hokynářové Pavle, Komenského nám. 133, 28144 Zásmuky,
- paní Langové Lucii, U Hřiště 1226, Kolín V, 28002 Kolín,
za cenu 250 Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením GP a převodem nese kupující.
VI. ZM souhlasí s vykácením dvou ks. smrku omorika, jednoho kusu borovice černé, jednoho
kusu hlohu obecného a jednoho kusu dubu letního, vše v parku na Komenského náměstí.
8. bez usnesení

Ověřovatelé:

.…………………………
Ing. Lukáš Bernard

…......………………………
Ing. Milan Petr

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

Zásmuky dne 24. září 2019
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