USNESENÍ RADY MĚSTA ZÁSMUKY
ze zasedání konaného dne 9. prosince 2019
na Městském úřadě v Zásmukách
Č.j. 29/2019 RM

Rada města po projednání programu zasedání konaného dne 9. prosince 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 vyplacení mimořádné odměny ředitelce ZŠ Zásmuky, odměna není hrazena z rozpočtu města.
3. Bere na vědomí informaci o metodické změně v rámci sanace a rekultivace skládky Vlčí důl „Nápravná
opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl“.
4. Rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy mezi nájemcem společností IZOMAL s.r.o. Malotice 101, 281 63
Kostelec nad Černými lesy a pronajímatelem městem Zásmuky. Zachován prodej stavebnin, smlouva
uzavřena na dobu určitou do 31.12. 2020, nájemné 30 tis. Kč bez DPH/rok.
5. Doporučuje ve věci uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 140620 o nájmu části nemovitosti mezi
pronajímatelem Základní škola Zásmuky a nájemcem Vodafone Czech Republic a.s., 155 00 Praha 5, jednat s
nájemcem o ceně nájmu v souladu s čl. V, odst. 8 Smlouvy.
6. Rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi zhotovitelem ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH
ČECH, o.p.s., Tovární 1112, 537 01 Chrudim IV a objednatelem městem Zásmuky, Komenského nám. 133,
281 44 Zásmuky. Dodatkem je řešeno prodloužení Smlouvy o dílo do 31. 12. 2023, podepisuje starostka
města.
7. Schvaluje Řád veřejného pohřebiště s účinností od 1. 1. 2020.
8. Pověřuje starostku města provedením poptávky na dodání materiálu pro realizaci změny vytápění v budově
hasičské zbrojnice v Zásmukách. Nabídky budou předloženy na příštím zasedání rady města.
9. Na základě vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova – dotační titul „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ rozhodla předložit zastupitelstvu
města návrh na schválení podání žádosti o dotaci na obnovu školního hřiště u základní školy v Zásmukách.
10. Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola Zásmuky z důvodu aktualizace údajů v ni uvedených.
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11. Souhlasí s návrhem Místní organizace Český rybářský svaz Zásmuky na obnovení lesního porostu na
pozemcích p.č. 446/1 a 446/4 v k.ú. Zásmuky tak, že MO ČRS provede práce s tím spojené a potřebný
materiál zajistí město Zásmuky na své náklady.

Ověřovatelé:

Zapsal:

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

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

Zásmuky dne 9. prosince 2019
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.......................................
Libor Skala

