USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 4. listopadu 2019
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 25/2019 RM

Rada města po projednání programu zasedání konaného dne 4. listopadu 2019
přijala tato usnesení:
1.
a) volí ověřovatele zápisu dnešního jednání Ing. Milana Petra a pana Libora Skalu,
b) ustanovuje zapisovatele PhDr. Martu Vaňkovou, MBA,
c) schvaluje navržený program jednání dnešního zasedání.
2. Schvaluje Plán inventur na rok 2019.
3. Bere na vědomí informaci starostky města o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření města
Zásmuky vykonaného dne 16. 10. 2019 s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
4. Bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy Zásmuky o obdržení Rozhodnutí o poskytnutí
dotace k projektu Šablony ZŠ Zásmuky II, reg. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015628, dotace
ve výši 1,632.860,-- Kč.
5. Rozhodla o vyřazení majetku z majetkové evidence města dle předloženého návrhu a pro fyzickou
likvidaci majetku jmenovala likvidační komisi ve složení: Mgr. Josef Krombholz, Pavel Staněk, Hana
Kratochvílová.
6. Schvaluje
a) program na první adventní neděli spojený se slavnostním rozsvícením vánočního stromu dne 1. 12.
2019,
b) zakoupení nového osvětlení vánočního stromu a zakoupení přenosných prodejních stánků a
pověřuje starostku města provedením objednávky.
7. Souhlasí s uzavřením smlouvy č. 103/2020 o převzetí biologicky rozložitelného materiálu v zařízení
Kompostárna Radim mezi městem Zásmuky a obcí Radim, smlouva nabývá platnosti dne 1. 1. 2020 a
pozbývá platnosti dne 31. 12. 2020.
8. Souhlasí s uzavřením smlouvy č. 105/2020 o uložení odpadu na řízenou skládku Radim mezi
městem Zásmuky a obcí Radim.
9. Rozhodla o zadání oddělovacího GP, kterým budou z pozemku p.č. 112/1 v k.ú. Zásmuky odděleny
plochy pro školní hřiště, pro zeleň, komunikaci a jinou plochu.
10. V rámci Veřejné zakázky malého rozsahu č. 8/2019 „Komunální technika pro město Zásmuky –
traktor včetně příslušenství“
a) rozhodla o zadání výběrového řízení společnostíï LKA Advisory, Kubánské náměstí 1391/11, 100
00 Praha 10 – Vršovice,
b) stanovila komisi pro otevírání obálek ve složení: za město Zásmuky PhDr. Marta Vaňková, MBA,
pan Aleš Šibrava, náhradník Ing. David Veselý, za LKA Advisory Ing. Marek Tivodan.
11. Na základě předložené cenové nabídky v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu č. 7/2019 „Veřejné
osvětlení v obci Zásmuky, část obce Doubravčany“ schvaluje dodání předmětné zakázky firmou Zdeněk
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Baláček, Ve Dvoře 9, 281 01 Velim, IČO: 055 53 989, za nabídnutou cenu ve výši 527.899,22 včetně
DPH.
12. Rozhodla uzavřít Rámcovou smlouvu o provádění exekucí mezi městem Zásmuky a Mgr. Martinou
Havlovou, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Praha 10, Českomoravská 18/142, 190 00 Praha
9. Předmětem smlouvy je nevýhradní zajišťování exekuční činnosti exekutora pro město Zásmuky.

Ověřovatelé:

Zapsal:

......................................
Ing. Milan Petr

......................................
PhDr. Marta Vaňková, MBA
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.......................................
Libor Skala

