ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva města Zásmuky
konaného dne 3. června 2020
od 18 hodin v sále místní sokolovny, Sokolská 305, Zásmuky
Č. j.: 1/2020 ZM
Procedurální záležitosti
Zasedání zastupitelstva města Zásmuky bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou města paní PhDr.
Martou Vaňkovou, MBA, za přítomnosti 14 členů Zastupitelstva města Zásmuky.
Paní starostka města zahájila jednání konstatováním, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se
konalo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Informace o konání ZM byla na úřední desce
Městského úřadu Zásmuky zveřejněna od 25. května 2020, a tím byla dodržena zákonná doba
zveřejnění. Současně byla zveřejněna na webových stránkách města www.zasmuky.cz. Konání
zasedání musí splňovat povinnosti dané mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví.
Podmínkou je, že všechny zúčastněné osoby musí mít ochranu dýchacích cest a musí mít mezi sebou
rozestupy 1,5 – 2 metry, zajištěna je i desinfekce prostor a rukou při příchodu do sálu. Dále paní
starostka konstatovala, že je přítomno 14 členů ZM, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z MěÚ se
zúčastnili paní Hana Michálková, Ing. David Veselý a paní Petra Cibulcová. V zasedací místnosti bylo
přítomno zhruba 20 občanů.
Návrh programu
1. Procedurální záležitosti,
2. Inventarizace majetku města k 31. 12. 2019
3. Účetní závěrka města Zásmuky sestavená ke dni 31. 12. 2019
4. Rozpočtová opatření č. 11/2019 a 1, 2 a 3/2020
5. TJ Sokol Zásmuky – veřejnoprávní smlouva
6. Sdružení obcí JEKOZ – rozpočet na rok 2020
7. Zařazení správního obvodu města Zásmuky do územní působnosti
MAS Podlipansko na období 2021-2027
8. Majetkové záležitosti
a) Prodej pozemku p.č. 907/1 a části pozemku p.č.800/8
b) Revokace usnesení ZM ze dne 24.9.2019 – prodej pozemku p.č. 364 a části pozemku p.č.
319/9 v k.ú. Sobočice a schválení nového usnesení o prodeji
c) Žádost o zařazení pozemku p.č. 650/4 v k.ú. Nesměň, osada Habr, do zastavitelných ploch
d) Informace o návrhu parcelace pozemků v bývalé zahrádkářské kolonii – ulice Na
Průhonech, Zásmuky
9. Kácení dřevin
I. 3x bříza na pozemku p.č. 498/1 v k.ú. Doubravčany
II. 2x smrk pichlavý a 1x modřín opadavý – ulice Hřbitovní, Zásmuky
III. 1x akát na pozemku p.č. 41/3 v k.ú. Doubravčany
10. Kontrolní výbor – informace o činnosti
11. Finanční výbor – informace o činnosti
12. Osadní výbory Sobočice, Nesměň – informace o činnosti
13. Informace o postupu prací na projektu „Vlčí důl“
14. Diskuze
15. Závěr
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.
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Ověření minulého zápisu
O potvrzení správnosti zápisu z jednání ZM dne 16. 12. 2020 požádala paní starostka přítomné
ověřovatelky JUDr. Jindřišku Václavů a Mgr. Danu Zářeckou. Přítomné ověřovatelky potvrdily
správnost minulého zápisu.
Návrh na ověřovatele dnešního zápisu
K ověřování dnešního zápisu navrhla starostka města Mgr. Jarmilu Křápovou a pana Jakuba
Veselého, DiS.
Usnesení: Zastupitelstvo města volí ověřovatele zápisu jednání paní Mgr. Jarmilu Křápovou.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 - usnesení bylo přijato.
Usnesení: Zastupitelstvo města volí ověřovatele zápisu jednání pana Jakuba Veselého, DiS.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 - usnesení bylo přijato.
Ustanovení zapisovatele dnešního jednání.
Návrh zapisovatele - paní Petra Cibulcová.
Usnesení: Zastupitelstvo města ustanovuje zapisovatelku paní Petru Cibulcovou.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Inventarizace majetku města k 31. 12. 2019
Veškerá fyzická a dokladová inventarizace majetku města Zásmuky na rok 2019 byla provedena ke
dni 31. 12. 2019. Na webových stránkách města v podkladech pro zastupitelstvo byl předložen
inventurní soupis majetku a závazků se stavy na jednotlivých účtech k 31. 12. 2019 včetně soupisu
majetku s návrhem k vyřazení a fyzické likvidaci. Veškeré seznamy byly připraveny k nahlédnutí na
městském úřadě v účtárně každý pracovní den.
Usnesení: Zastupitelstvo města Zásmuky
a) schvaluje Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků města za rok
2019,
b) schvaluje vyřazení nepotřebného majetku z majetkové evidence města dle předloženého
návrhu a fyzickou likvidaci tohoto majetku, která bude provedena za účasti členů dílčí
inventarizační komise jmenované pro inventarizaci majetku a závazků města pro rok 2019.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.
……………………………………………………………………………………………………………………….
3. Účetní závěrka města Zásmuky sestavená k 31. 12. 2019
Povinnost schválit účetní závěrku mají obce dle § 84 odst.2 písm.b) zákona o obcích. Obsah účetní
závěrky upravuje § 18 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví. Součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku
a ztráty, příloha a Inventarizační zpráva za rok 2019. Součástí účetní závěrky bývá i Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za příslušný rok. Vzhledem k tomu, že hospodaření města za
uplynulý rok bude přezkoumáno Krajským úřadem až 24. 6. 2020, bude Zpráva předložena až při
schvalování Závěrečného účtu. Ke schválení bude Závěrečný účet předložen v červenci 2020.
Schválením účetní závěrky je schvalován i výsledek hospodaření uvedený ve výkazu zisku a ztráty za
uplynulý rok. Rada města návrh účetní závěrky projednala, doporučila ZM ke schválení. Všechny
podklady byly k dispozici pro obsáhlost na webových stránkách města. Ke dni konání zasedání nikdo
ze zastupitelů ani z řad občanů nevznesl žádný dotaz.
Usnesení: Zastupitelstvo města Zásmuky schvaluje účetní závěrku města Zásmuky sestavenou
k 31. 12. 2019.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.
...................................................................................................................................................................
4. Rozpočtová opatření č. 11/2019 a 1, 2 a 3/2020
Rozpočtové opatření č. 11/2019
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Poslední rozpočtové opatření v roce 2019 se týká konečných úprav rozpočtu dle plnění. Plnění příjmů
je 100,22% a plnění výdajů je 96,12%. Financování je plněno na 122,68%. Saldo mezi příjmy a výdaji
je ve výši 18 mil. Kč. Tato částka představuje financování, tedy přebytek v rozpočtovém hospodaření,
který zůstává uložen na účtech města.
Současně byly provedeny přesuny mezi položkami v rámci paragrafů – změny rozpisu rozpočtu pod č.
4/2019.
Schváleno RM dne 18.12 2019, čj. 30/2019 RM.
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Rozpočtovým opatřením č. 1/2020 došlo ke změně závazných ukazatelů hlavně v položce dotace na
státní správu, a to snížením této částky o 16.300,- Kč. Schváleno radou města dne 13. 1. 2020, čj.
1/2020 RM.
Rozpočtové opatření č. 2/2020
V těchto rozpočtových opatřeních jsou navýšeny příjmy o dotaci na pečovatelskou službu ve výši
874 800 Kč a to na základě podepsané smlouvy se Středočeským krajem. Na straně výdajů je tato
částka zohledněna na paragrafu 4356 – pečovatelská služba a navýšením rozpočtové rezervy. Dále
byly navýšeny příjmy o přeplatky na energiích za minulý rok, ve výdajích použito na příslušných
paragrafech také na úhradu energií. Ve výdajích navýšena částka na krizová opatření o 50 tis. Kč. Na
doporučení inventarizační komise byla provedena výměna akumulačních kamen pro pečovatelskou
službu – rozpočet navýšen o 50 tis. Kč, čerpáno z rozpočtové rezervy. Pro potřebu neplánované
akutní opravy multikáry byl navýšen rozpočet pro veřejnou zeleň o 60 tis. Kč, čerpáno z rozpočtové
rezervy. Celkem provedena opatření ve výši 956 281,26 Kč na straně příjmů i výdajů.
Schváleno RM dne 13. 3. 2020, Čj. 7/2020 RM
Rozpočtové opatření č. 3/2020
V rozpočtových opatřeních č. 3/2020 došlo ke změně závazných ukazatelů ve výši 558 179 Kč. Na
základě podaného daňového přiznání byla proúčtovaná daň z příjmu právnických osob ve výši
545 490 Kč a to na straně příjmů i výdajů. Obec daň neodvádí, pouze se provede účetní operace. Ve
výdajích proúčtovány dotace neziskovým organizacím v celkové výši 60 tis. Kč.
Schváleno RM dne 20. 4. 2020, Čj. 9/2020 RM
Podrobný rozpis všech rozpočtových úprav a rozpočtových opatření je zveřejněn v materiálech pro ZM
a v sekci rozpočet na webových stránkách města. K tomuto bodu nebyly ke dni zasedání vzneseny
žádné dotazy ze strany občanů ani zastupitelů.
Usnesení: Zastupitelstvo města Zásmuky bere na vědomí předložená, radou města schválená
rozpočtová opatření č. 11/2019, 1/2020, 2/2020 a 3/2020.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.
……………………………………………………………………………………………………………………….
5. TJ Sokol Zásmuky – veřejnoprávní smlouva
Zastupitelé za svém zasedání projednávali žádost Tělocvičné jednoty Sokol o poskytnutí neinvestiční
dotace na rok 2020. S ohledem na výši dotace spadá rozhodnutí o poskytnutí dotace do pravomoci
zastupitelstva města. V roce 2019 byla tomuto spolku poskytnuta dotace ve výši 400 tis. Kč a tato
dotace byla řádně vyúčtována, čerpání dotace bylo v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou,
nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Žadatel splnil všechny podmínky, dotace pro rok 2020 mu
může být poskytnuta. V materiálech pro zasedání byl zastupitelům předložen návrh smlouvy mezi
městem Zásmuky a TJ Sokol Zásmuky, ve kterém je uvedeno, na jaký účel lze dotaci čerpat a za
jakých podmínek. Veřejnoprávní smlouva po schválení a oboustranných podpisech bude zveřejněna
na webových stránkách města. V dotačním fondu města je pro rok 2020 vyčleněno stejně jako
v minulých letech celkem 700 tis. Kč. Schválením dotace bude nutné provést rozpočtové opatření
změnou závazných ukazatelů – přesun finančních prostředků mezi paragrafy – z paragrafu 3900
(dotační fond) na paragraf 3419 (ostatní tělovýchovná činnost). Rada města se seznámila se žádostí a
vzhledem k požadované výši dotace ji postoupila k projednání s doporučením zastupitelstvu města ke
schválení.
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Usnesení: Zastupitelstvo města Zásmuky
a) schvaluje poskytnutí dotace z dotačního fondu města Zásmuky pro rok 2020 Tělocvičné
jednotě Sokol Zásmuky, Sokolská 305, 28144 Zásmuky, IČ: 44678908 ve výši 400.000,- Kč.
V souvislosti s poskytnutím dotace rozhodlo provést rozpočtová opatření změnou závazných
ukazatelů,
b) rozhodlo o uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Zásmuky, Komenského nám. 133,
28144 Zásmuky, IČ: 00235954 a Tělocvičnou jednotou Sokol Zásmuky, Sokolská 305, 28144
Zásmuky o poskytnutí dotace z dotačního fondu města na rok 2020 ve výši 400 tis. Kč dle
předloženého návrhu. Smlouvu podepisuje starostka města.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.
……………………………………………………………………………………………………………………….
6. Sdružení obcí JEKOZ – rozpočet na rok 2020
V úvodu tohoto bodu paní starostka předala slovo místostarostovi města Mgr. Josefu Krombholzovi.
V roce 2019 byla zahájena stavba vodovodního přivaděče Červený Hrádek – Sobočice, který by již
v tomto roce po dobudování potřebné infrastruktury měl sloužit jako další zdroj pitné vody pro členské
obce DSO JEKOZ, tedy i pro Zásmuky. Mgr. Krombholz informoval, že neustále platí zákaz
připojování nových domů na vodovod, toto bude určitě platit až do prosince 2020.
Celkové náklady projektu jsou 27,257.000,- Kč. Původní dotaci ve výši 55 % se podařilo jednáním na
ministerstvu zemědělství navýšit na 80 %, a tyto podmínky platí i nyní. To znamená, že dotace ve výši
80 % činí 21,806.000,- Kč a vlastní podíl činí 5,451.000,- Kč. Návrh rozpočtu na rok 2020 byl tedy
poprvé v historii JEKOZu zveřejněn jako schodkový, v současné době je také schodkový a schodek je
krytý z našetřených prostředků z minulých let. Protože stanovy DSO JEKOZ požadují, aby schodkový
rozpočet odsouhlasila zastupitelstva jednotlivých obcí či měst, která vodovod vlastní, týká se tato
povinnost i města Zásmuky. Samozřejmě schvaluje všechny rozpočty i valná hromada JEKOZ, ta
rozpočet na rok 2020 schválila na svém únorovém zasedání všemi přítomnými hlasy. Na poslední
schůzce JEKOZu k 26. 5. 2020 byl stav finančních prostředků ve výši 6 mil. 288 tis Kč., takže
s dofinancováním stavby by neměly být žádné problémy. JEKOZ si bude brát úvěr nikoliv na přivaděč,
ale na novou přečerpávací stanici, ta je potřebná z důvodu toho, aby obce mohly čerpat vodu ze
zdroje, který zrovna bude vhodnější. Stavba by měla být dokončena smluvně do listopadu, ale
z důvodu vhodných klimatických podmínek bude hotová zřejmě již o prázdninách. Mgr. Krombholz
odpověděl na dotaz zastupitele pana Marka Beneše, zdroj vody je nádrž Vrchlice – Maleč (přehrada),
je to povrchová voda.
Usnesení: Zastupitelstvo města Zásmuky schvaluje upravený návrh rozpočtu DSO JEKOZ na
rok 2020, který je schvalován jako schodkový, schodek je kryt finančními prostředky
z minulých let.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.
……………………………………………………………………………………………………………………….
7. Zařazení správního obvodu města Zásmuky do územní působnosti MAS Podlipansko na
období 2021-2027
Paní starostka seznámila zastupitelstvo s dalším bodem jednání. Na adresu města byla doručena
žádost o prodloužení souhlasu se zařazením správního území naší obce do územní působnosti Místní
Akční Skupiny Podlipansko, obecně prospěšné společnosti na období 2021 – 2027. MAS Podlipansko
od roku 2005 sdružuje obce, podnikatele a neziskové organizace za účelem zlepšení kvality života a
životního prostředí na území Podlipanska. Je zde spousta projektů a aktivit v oblasti vzdělávání,
životního prostředí, záchrany památek, podpory komunitní i sociální práce, ale i udržení podnikání na
venkově.
MAS Podlipansko zahajuje v roce 2020 práci na aktualizované rozvojové strategii pro období 20212027, přičemž prvním krokem je definice území. Prodloužení souhlasu zastupitelstva je pouze
formalita, bez tohoto souhlasu nemůže obec, podnikatel a nezisková organizace žádat o dotace a
podporu své aktivity.
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Usnesení: Zastupitelstvo města Zásmuky souhlasí se zařazením svého správního území do
územní působnosti MAS Podlipansko, o. p. s. na období 2021 – 2027.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.
……………………………………………………………………………………………………………………….

8. Majetkové záležitosti
Paní starostka předala slovo Ing. Veselému.
a) Prodej pozemku p.č. 907/1 a části pozemku p.č. 800/8, vše v k.ú. Zásmuky.
Jedná se o narovnání majetkoprávních vztahů k uvedeným pozemkům v rozsahu stávajícího oplocení.
K tomuto oplocení došlo v minulosti, současný majitel nemovitosti č.p. 367 objekt takto již zakoupil.
Vzhledem k nevyužitelnosti pozemků pro obec RM doporučuje žádosti vyhovět.
Usnesení: Zastupitelstvo města Zásmuky schvaluje prodej nemovitostí - pozemku p.č. 907/1
v k.ú. Zásmuky o výměře 18 m2 a části pozemku p.č. 800/8 v k.ú. Zásmuky o výměře cca 15 m2,
v rozsahu stávajícího oplocení mezi prodávajícím městem Zásmuky a kupujícím panem
Miroslavem Mrkosem, Žižkova 367, Zásmuky za cenu ve výši 350,- Kč/m2. Náklady spojené
s vyhotovením GP a převodem nese kupující.
Usnesení bylo/nebylo přijato.
Jméno

Hlasování

Jakub Veselý, DiS.
Ing. Lukáš Bernard
Jakub Jaroš
Milan Římek
Mgr. Josef Krombholz
Mgr. Jarmila Křápová
Mgr. Dana Zářecká
PhDr. Marta Vaňková, MBA
Libor Skala
Kateřina Trmalová
Ing. Milan Petr
Marek Beneš
Ing. Jana Humlová
JUDr. Jindřiška Václavů
Jaroslav Abík

Hlasování: pro 14, proti 0, dzržel se 0 – usnesení bylo přijato.

b) Revokace usnesení ZM ze dne 24.9.2019
Jedná se o prodej pozemku p.č. 364 a části pozemku p.č. 319/9, vše v k.ú. Sobočice. Revokace je
nutná vzhledem ke změnám u kupující strany. Vzhledem k tomu, že ke změně došlo před
uskutečněním kupní smlouvy, je nutné původní usnesení revokovat a odsouhlasit prodej
obměněnému složení kupujících. Jedná se konkrétně o odstoupení Pavly Hokynářové a její nahrazení
Tomášem Duškem, bytem Černokostelecká 102/38, P10.
Usnesení: Zastupitelstvo města Zásmuky
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a) schvaluje revokaci usnesení Zastupitelstva města Zásmuky ze dne 24. 9. 2019, čj. 4/2019 ZM,
usnesení č. 7.V ve znění: 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.
Jméno

Hlasování

Jakub Veselý, DiS.
Ing. Lukáš Bernard
Jakub Jaroš
Milan Římek
Mgr. Josef Krombholz
Mgr. Jarmila Křápová
Mgr. Dana Zářecká
PhDr. Marta Vaňková, MBA
Libor Skala
Kateřina Trmalová
Ing. Milan Petr
Marek Beneš
Ing. Jana Humlová
JUDr. Jindřiška Václavů
Jaroslav Abík

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo/nebylo přijato.

b) schvaluje prodej nemovitosti – pozemku p.č. 364 (díl „a“ + „b“) v k.ú. Sobočice o výměře 62
m2 a díl "c" pozemku p.č. 319/9 v k.ú. Sobočice o výměře 22 m2 dle předloženého GP č. 1191198/2019 mezi prodávajícím městem Zásmuky a kupujícími
- paní Dušková Petra, Černokostelecká 102/38, Strašnice, 10000, Praha 10,
- paní Farkašová Lenka, č.p. 50, 28002 Křečhoř,
- Tomáš Dušek, bytem Černokostelecká 102/38, Strašnice, Praha 10,
- paní Lucie Langová, U Hřiště 1226, Kolín V, 28002 Kolín,
za cenu 250 Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením GP a převodem nese kupující.
Jméno

Hlasování

Jakub Veselý, DiS.
Ing. Lukáš Bernard
Jakub Jaroš
Milan Římek
Mgr. Josef Krombholz
Mgr. Jarmila Křápová
Mgr. Dana Zářecká
PhDr. Marta Vaňková, MBA
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Libor Skala
Kateřina Trmalová
Ing. Milan Petr
Marek Beneš
Ing. Jana Humlová
JUDr. Jindřiška Václavů
Jaroslav Abík

Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.

c) Žádost o zařazení pozemku p.č. 650/4 v k.ú. Nesměň, osada Habr, do zastavitelných ploch
Na město Zásmuky byla podána žádost o možnost zastavění uvedeného pozemku 6
nízkoenergetickými domky a provedení potřebných změn v ÚP. Žádost podává Jaroslav Flachs,
Ústecká 239/11, P8 - Dolní Chabry.
Rada města v této věci vyzvala místní vlastníky nemovitostí k vyjádření se k předmětnému záměru. K
záměru se vyjádřili všichni vlastníci negativně, a to především z důvodu celkového narušení
krajinného rázu, komplikacím s komunikacemi, pitnou vodou a likvidací odpadních vod. RM se s
uvedenými důvody ztotožňuje a záměr nepodpořila.
Usnesení: Zastupitelstvo města Zásmuky neschvaluje záměr zařadit pozemek p.č. 650/4 v k.ú.
Nesměň u Zásmuk do zastavitelných ploch.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.
d) Informace o návrhu parcelace pozemků v bývalé zahrádkářské kolonii – ulice Na Průhonech,
Zásmuky
Ing. Veselý seznámil zastupitelstvo s návrhem parcelace v bývalé zahrádkářské kolonii v ulici Na
Průhonech v Zásmukách. Z uvedeného projektu, který měli zastupitelé přiložený v materiálech je
zřejmé, že samotná parcelace se týká volné plochy. Není zde zahrnutý pozemek se stavbou, který
v minulosti užívala Správa a údržba silnic, protože tento pozemek je značně vyvýšený, srovnání
pozemku by byla finančně nákladné. Tento pozemek má město v plánu využít pro potřeby města. Ing.
Veselý odpověděl na dotaz zastupitele pana Marka Beneše, charakter pozemku v ÚP je vedený jako
„plocha smíšená městská“.
Usnesení: Zastupitelstvo města Zásmuky souhlasí s návrhem rozdělení pozemků p.č. 629/1,
629/46 a 629/47 v k.ú. Zásmuky pro výstavbu rodinných domů a rozhodlo zadat vyhotovení
konečného projektu panu Radimu Kozlovskému, Kolín.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.
……………………………………………………………………………………………………………………….
9. Kácení dřevin
9/I 3x bříza na pozemku p.č. 498/1 v k.ú. Doubravčany
Vlastníci nemovitosti č.p. 70, v k.ú. Doubravčany, požádali o možnost pokácení několika vzrostlých
bříz, vyrůstajících podél jejich oplocení. Žádost zdůvodňují nebezpečností předmětných stromů a
nadměrným zastíněním nemovitosti. RM doporučuje k vykácení tři kusy, z toho jsou dva se zdvojeným
kmenem a jeden je značně vychýlen z těžiště. Všechny představují riziko pádu a ohrožení majetku a
zdraví.
Usnesení: Zastupitelstvo města Zásmuky souhlasí s vykácením tří kusů břízy bělokoré,
rostoucí na pozemku p.č. 498/1 v k.ú. Doubravčany, podél plotu u domu č.p. 70.
Jméno

Hlasování
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Jakub Veselý, DiS.
Ing. Lukáš Bernard
Jakub Jaroš
Milan Římek
Mgr. Josef Krombholz
Mgr. Jarmila Křápová
Mgr. Dana Zářecká
PhDr. Marta Vaňková, MBA
Libor Skala
Kateřina Trmalová
Ing. Milan Petr
Marek Beneš
Ing. Jana Humlová
JUDr. Jindřiška Václavů
Jaroslav Abík

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.

9/II. 2x smrk pichlavý a 1x modřín opadavý – ulice Hřbitovní, Zásmuky
Návrh na povolení kácení dvou smrků pichlavých a jednoho modřínu opadavého.
Jedná se o stromy na pozemcích p.č. 555/3 a 555/2 v k.ú. Zásmuky před hřbitovem. Požadavek na
kácení vznikl na podnět projektanta, připravujícího PD na rekonstrukci příjezdové komunikace ke
hřbitovu a zřízení nových parkovacích míst. Vzhledem k omezené ploše nelze záměr realizovat bez
odstranění uvedených stromů. V případě kladného stanoviska ZM bude moci být v této věci vydáno
závazné stanovisko, vlastní povolení pak vydá stavební úřad ve společném řízení. Ing. Veselý
odpověděl na dotaz zastupitele pana Marka Beneše, součástí projektu není náhradní výsadba, ale
s výsadbou se počítá.
Usnesení: Zastupitelstvo města Zásmuky souhlasí s pokácením jednoho smrku pichlavého,
rostoucího na p.č. 555/3 v k.ú. Zásmuky a jednoho smrku pichlavého a jednoho modřínu
opadavého na pozemku p.č. 555/2 v k.ú. Zásmuky, po nabytí právní moci společného řízení na
akci Stavební úpravy komunikace a zřízení parkovacích míst v ulici Hřbitovní.
Jméno

Hlasování

Jakub Veselý, DiS.
Ing. Lukáš Bernard
Jakub Jaroš
Milan Římek
Mgr. Josef Krombholz
Mgr. Jarmila Křápová
Mgr. Dana Zářecká
PhDr. Marta Vaňková, MBA
Libor Skala
Kateřina Trmalová
Ing. Milan Petr
Marek Beneš
Ing. Jana Humlová
JUDr. Jindřiška Václavů
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Jaroslav Abík

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.

9/III. 1x akát na pozemku p.č. 41/3 v k.ú. Doubravčany
Vlastníci nemovitostí , sousedících s p.č. 41/3 v k.ú. Doubravčany, požádali o možnost pokácení 1 ks
akátu bílého. Žádost zdůvodňují nebezpečností předmětného stromu a nadměrným zastíněním
nemovitostí. RM doporučuje k vykácení 1 ks akátu z důvodu nadměrného zastínění přilehlých
nemovitostí a zhoršení hygienických podmínek bydlení.
Usnesení: Zastupitelstvo města Zásmuky souhlasí s pokácením jednoho kusu vzrostlého
stromu druhu akát bílý, rostoucího na pozemku p.č. 41/3 v k.ú. Doubravčany.
Jméno

Hlasování

Jakub Veselý, DiS.
Ing. Lukáš Bernard
Jakub Jaroš
Milan Římek
Mgr. Josef Krombholz
Mgr. Jarmila Křápová
Mgr. Dana Zářecká
PhDr. Marta Vaňková, MBA
Libor Skala
Kateřina Trmalová
Ing. Milan Petr
Marek Beneš
Ing. Jana Humlová
JUDr. Jindřiška Václavů
Jaroslav Abík

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.
……………………………………………………………………………………………………………………….
10. Kontrolní výbor – informace o činnosti
Na úvod tohoto bodu bylo slovo přiděleno předsedkyni kontrolního výboru paní Mgr. Jarmile Křápové.
Mgr. Křápová uvedla, že KV se od posledního zasedání ZM sešel 4. března a 20. května. Předmětem
kontroly bylo plnění usnesení rady města a zastupitelstva města, uzavírání smluv zejména na veřejné
zakázky malého rozsahu, darovací smlouvy a smlouvy o dílo. Závěr obou kontrol je takový, že nebyly
zjištěny žádné závady. Mgr. Křápová v souvislosti s tématem, které zaznělo na kontrole, požádala o
informaci ohledně dotace na obnovu školního hřiště. Odpověděl Ing. Lukáš Bernard, že rozhodnutí o
přidělení dotací jsou posunuté na červen 2020.
Usnesení: Zastupitelstvo města Zásmuky bere na vědomí informace o činnosti kontrolního
výboru.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.
……………………………………………………………………………………………………………………….
11. Finanční výbor – informace o činnosti
Paní starostka předala slovo předsedkyni finančního výboru Ing. Janě Humlové. Ing. Humlová sdělila,
že FV se sešel dne 11. března, předmětem kontroly byla vyúčtování poskytnutých dotací, vyjmenovala
instituce, kterým byla dotace městem poskytnuta. Konstatovala, že FV neshledal závady.
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Usnesení: Zastupitelstvo města Zásmuky bere na vědomí informace o činnosti finančního
výboru.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.
……………………………………………………………………………………………………………………….
12. Osadní výbory Sobočice, Nesměň – informace o činnosti
Slovo podala předsedkyně Osadního výboru Sobočice Ing. Jana Humlová.
Osadní výbor Sobočice na svém zasedání shrnul dopravní situaci, veřejnou zeleň, vodovod a
kanalizaci, navrhli obnovení historické cesty (odloženo pro v současné době probíhající pozemkové
úpravy). Ing. Humlová se dotázala, zda voda pro Sobočické domácnosti bude přivedena ze starého
přivaděče nebo nového. Bylo odpovězeno Ing. Veselým, Mgr. Josefem Krombholzem a panem
Liborem Skalou, že nový přivaděč bude napojen na starý vodojem, kde bude voda mísena, samotná
distribuce do domácností bude vedena z nového vodojemu. Dále se téma jednání drželo zejména
stavebních prací a dotací na ně (vodovod a kanalizace).
Z Osadního výboru Nesměň byl přítomný Ing. Aleš Landfeld, na zasedání OV projednávali zejména
loňské záležitosti. Ing. Landfeld se dotázal na výměnu jímky u obecního domku, která se plánuje. Ing.
Veselý odpověděl, že záležitost je řešena, požádáno o nacenění stavebních prací. Ing. Landfeld dále
sdělil, že plánují oplotit svépomocí separační hnízdo.
Usnesení: Zastupitelstvo města Zásmuky bere na vědomí informace o činnosti Osadního
výboru Sobočice a Osadního výboru Nesměň.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.
……………………………………………………………………………………………………………………….
13. Informace o postupu prací na projektu „Vlčí důl“
Starostka města zahájila tento bod slovy, že veškeré informace o kontrolních dnech jsou zveřejňovány
na webových stránkách města, takže pouze shrnula některé důležité body. Práce byly zahájeny v září
2019. Proběhly 2 metodické změny: 1. doplněna technologická linka úpravy podzemních vod ze
stavebně-sanačního čerpání o nádrž ČOV, která zlepší její funkci a zvýší účinnost čištění, 2. realizace
4 ks odlehčovacích vrtů za účelem odvodnění skládky (z důvodu vyšších srážkových úhrnů). Obě
schválené metodické zněny nemají vliv na rozpočet prací. V hodnoceném období byly realizovány tyto
činnosti: 4 ks odlehčovacích vrtů v pozadí skládky, na vrtech byly provedeny čerpací zkoušky a
z každého vrtu byl odebrán kontrolní vzorek podzemní vody. Na vzorcích vod byla provedena analýza
obsahu fenolů. Bylo dobudováno oplocení staveniště a dokončena oprava budovy sanační
technologie, byly prováděny provozní zkoušky stavebně čerpací- sanační technologie. Probíhala
výstavba vodících zídek a manipulačních ploch pro pilotovou soupravu. Byla provedena úprava svahu
a příprava pracovišť. Byl proveden monitoring koncentrací rizikových látek, bylo zahájeno čerpání
z prostoru podzemních jímek bývalé skládky. Skutečná hloubka v některých úsecích je menší zhruba
o 5 metrů, v některých úsecích větší. Bude pokračovat sanační monitoring podzemních a povrchových
vod. Po provedení těchto prací se plánuje uzavření skládky shora, odvodnění povrchu a vod
přitékajících do prostoru skládky. Starostka dodala, že více informací je uvedeno zápisech
z kontrolních dnů, vše je sepisováno s Ing. Salavou (TDI). K tomuto bodu nikdo z přítomných neměl
žádný dotaz.
……………………………………………………………………………………………………………………….
14. Diskuze
V otevřené diskuzi vystoupil Ing. Milan Petr s problematikou kontejnerů na textil, hlavně v separačním
hnízdě u nádraží je oblečení neustále rozházené. Ing. Veselý odpověděl, že problém je s vývozní
společností ale i s občany, kteří ukládají pytle s ošacením okolo kontejnerů.
Dotazy veřejnosti:
- Stav ÚP
Ing. Veselý: Na základě předběžného koordinovaného vyhodnocení stanovisek a připomínek
doručených v rámci společného jednání k Návrhu Územního plánu Zásmuky probíhá v současné době
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vyhodovací řízení s dotčenými orgány, v jejichž stanoviscích byly podány nesouhlasy s některými
částmi řešení ÚP. Předpoklad vyřešení dohod bude zřejmě do konce srpna, souběžně bude
zpracován návrh vyhodnocení připomínek. Obojí bude následně předloženo k projednání paní
starostce jako určenému zastupiteli. Následně bude vydán pokyn k úpravě Návrhu ÚP pro veřejné
projednání, který by měl být zpracován nejpozději do konce listopadu 2020.
- Kdy budou hotovy vodovod a kanalizace? Ing. Veselý odpověděl, že je požádáno o stavební
povolení, na podzim bude požádáno o dotaci, dodal, že nejprve je třeba „doodkanalizovat“ chybějící
část Zásmuk.
- Požadavek na ozvučení příštího jednání ZM, pokud bude probíhat v těchto bezpečnostních
opatřeních- reagovala paní starostka souhlasem.
- Cesta Habr – Nesměň a Davídkov, popadané stromy přes cestu. Ing. Veselý: upozorníme vlastníka
pozemků.
- Označení rozcestníku Habr-Buda, na Habr často jezdí lidé, kteří míří na Buda. Ing. Veselý přislíbil.
Zastupitelka Mgr. Jarmila Křápová pochválila vedení města za úpravu náměstí – lavičky, koše,
chodník v ulici Čechova.
Nikdo další již neměl dotazy, ani připomínky, a proto paní starostka poděkovala přítomným za účast a
zhruba v 19:20 zasedání ukončila.

Ověřovatelé:

.…………………………
Mgr. Jarmila Křápová

…......………………………
Jakub Veselý, DiS.

……………………........
PhDr. Marta Vaňková, MBA
starostka města
Zásmuky dne 3. června 2020,
zapsala: Petra Cibulcová
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