USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 2. prosince 2019
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 28/2019 RM

Rada města po projednání programu zasedání konaného dne 2. prosince 2019
přijala tato usnesení:

1.
a) volí ověřovatele zápisu dnešního jednání Mgr. Josef Krombholz a JUDr. Jindřiška Václavů,
b) ustanovuje zapisovatele PhDr. Martu Vaňkovou, MBA,
c) schvaluje navržený program jednání dnešního zasedání.
2. Bere na vědomí zrušení Veřejné zakázky malého rozsahu „Komunální technika pro město Zásmuky – traktor
včetně příslušenství“
3. Schvaluje datum konání zasedání zastupitelstva města dne 16. 12. 2019 a program jednání.
4. Doporučuje zastupitelstvu města schválit kalkulaci ceny vodného ve výši 57,64 Kč včetně DPH a stočného
ve výši 28,30 Kč včetně DPH pro město Zásmuky na rok 2020.
5. Doporučuje zastupitelstvu města
I. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 20. 3. 2019, čj. 1/2019 ZM, č. usnesení 8. b) ve znění:
„Zastupitelstvo města souhlasí s provedením změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Horní Jelčany a k.ú.
Sobočice tak, jak je vyznačeno na grafických podkladech Komplexních pozemkových úprav v katastrálním
území Horní Jelčany a částech katastrálních území Hatě a Sobočice“,
II. schválit provedení změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Horní Jelčany a k.ú. Sobočice tak, jak je
vyznačeno na grafických podkladech Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Jelčany a
částech katastrálních území Hatě a Sobočice ze dne 28. 11. 2019,
III. schválit uzavření Dohody o změně katastrální hranice mezi obcí Bečváry, Bečváry čp. 161, 28143 Bečváry
a městem Zásmuky, Komenského nám. 133, 28144 Zásmuky a pověřuje starostku podpisem.
6. Schvaluje uzavření MŠ Zásmuky v době vánočních prázdnin, a to od 23. 12. 2019 do 31. 12. 2019.
7. Rozhodla o uzavření Darovací smlouvy mezi společností ZAS Bečváry, a.s., IČ 46357254 a městem
Zásmuky, IČ 00235954. Jedná se o finanční dar ve výši 10 tis. Kč. Smlouvu podepisuje starostka města.
8. Rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo mezi zhotovitelem spol. VČE – montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082,
531 17 Pardubice, IČ 25938746 a objednatelem městem Zásmuky, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky
na položení kabelů, chráničky a zemnícího drátu pro veřejné osvětlení Doubravčany. Cena díla 636.290,-- Kč
bez DPH. Smlouvu podepisuje starostka města.

Ověřovatelé:

Zapsal:

1

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

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

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

Zásmuky dne 2. prosince 2019

