ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva města Zásmuky
konaného dne 29. září 2020
od 18 hodin v zasedací místnosti v budově zdravotního střediska v Zásmukách
Č. j.: 3/2020 ZM
Procedurální záležitosti
Zasedání zastupitelstva města Zásmuky bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou města paní PhDr.
Martou Vaňkovou, MBA, za přítomnosti 13 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 21. září 2020, a tím byla dodržena zákonná doba
zveřejnění. Současně byla zveřejněna na webových stránkách města www.zasmuky.cz. Dále paní
starostka konstatovala, že je přítomno 13 členů ZM, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z MěÚ se
zúčastnili paní Hana Michálková, slečna Nikola Vachlová a Ing. David Veselý. V zasedací místnosti
bylo přítomno 7 občanů.
Před schválením programu jednání paní starostka navrhla stažení bodu č. 6 Smlouva o smlouvě
budoucí darovací – Komunikace a inženýrské sítě – „Dupanda“ z programu jednání, a to z důvodu, že
nedošlo k dojednání bližších podmínek převodu nemovitostí. Pokud dojde k upřesnění podmínek
převodu, bude tento bod navržen k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva.
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje stažení bodu č. 6 Smlouva o smlouvě budoucí
darovací – Komunikace a inženýrské sítě – „Dupanda“ z programu jednání.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.
Návrh programu
1. Procedurální záležitosti,
2. Hospodaření města za období 1 - 8/2020,
3. Rozpočtová opatření č. 6/2020 a 7/2020,
4. Obnova školního hřiště – výsledek výběrového řízení,
5. Obnova školního hřiště - Smlouva o dílo se zhotovitelem,
6. Smlouva darovací se Středočeským krajem – pozemek p.č. 326 v k.ú. Sobočice,
7. Územní plán – změna využití ploch v k.ú. Doubravčany,
8. Majetkové záležitosti,
a) Prodej pozemku p.č. 55/1 v k.ú. Doubravčany a části pozemku p.č. 802/54 v k.ú. Zásmuky
b) Prodej pozemků p.č. 791/1, p.č. 791/2, 792 v k.ú. Nesměň
9. Informace o postupu prací Vlčí důl,
10. Výbory zastupitelstva – informace o činnosti,
11. Diskuze,
12. Závěr.
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.
Ověření minulého zápisu
O potvrzení správnosti zápisu z jednání ZM dne 22. 7. 2020 požádala paní starostka přítomné
ověřovatele paní JUDr. Jindřišku Václavů a pana Marka Beneše. Přítomní ověřovatelé potvrdili
správnost minulého zápisu.
Návrh na ověřovatele dnešního zápisu
K ověřování dnešního zápisu navrhla starostka města Ing. Lukáše Bernarda a pana Jaroslava Abíka.
Usnesení: Zastupitelstvo města volí ověřovatele zápisu jednání pana Ing. Lukáše Bernarda.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 - usnesení bylo přijato.
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Usnesení: Zastupitelstvo města volí ověřovatele zápisu jednání pana Jaroslava Abíka.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 - usnesení bylo přijato.
Ustanovení zapisovatele dnešního jednání.
Návrh zapisovatele – slečna Nikola Vachlová
Usnesení: Zastupitelstvo města ustanovuje zapisovatelku slečnu Nikolu Vachlovou.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Hospodaření města za období 1 - 8/2020,
Paní starostka bod uvedla tím, že zastupitelstvu města byla v podkladech pro zasedání předložena
zpráva o hospodaření města za období 1 – 8/2020. Zpráva obsahuje nejdůležitější informace týkající
se stavu finančních prostředků na všech účtech města, přehled daňových, nedaňových příjmů a
transferů. Dále paní starostka informovala o některých akcích uskutečněných v tomto roce.
Zhotoven byl nový chodník v ulici Čechova a současně s tím vyměněno veřejné osvětlení za nové.
Nový chodník je také zhotoven v parku na Komenského náměstí. Úspěšně pokračujeme v opravě
kulturní památky Mariánský sloup. Pořídili jsme nové hrací prvky na dětské hřiště u zdravotního
střediska – lanovou pyramidu a dvojhoupačku na pozemek u nádraží. Pokračuje rozvoj požární
ochrany v dobrovolné části a to zakoupením dalšího speciálního vybavení pro členy JSDH. V hasičské
zbrojnici Doubravčany byla vyměněna okna a vnitřní i vchodové dveře, nově vymalováno a pořízeno
mobilní WC. Vybudována byla kontejnerová stání v Zásmukách i v obcích Sobočice, Doubravčany,
Vršice a Nesměň. Technické vybavení pro veřejnou zeleň bylo doplněno novým traktorem ZETOR a
příkopovým ramenem. V obci Nesměň byla zabudována nová jímka pro odpadní vody u čp. 23 a
odstraněna jímka původní.
Letošní rok je poznamenán epidemií COVID 19 a z tohoto důvodu vítání prvňáčků proběhlo ve
venkovních prostorách, děti byly obdarovány batůžky se školními potřebami, památečními penálky
včetně malého sladkého dárku. Podporujeme činnost knihovny, pečovatelské služby, finančně
podporujeme dopravní obslužnost - autobusovou dopravu OAD Kolín, dopravu na Prahu, Kutnou
Horu. V mateřské škole proběhla během prázdnin výměna cca 56 ks vnitřních dveří včetně nových
obložek, zrekonstruována byla výdejna jídla. Mateřská škola ze svých prostředků výdejnu dovybavila
novým kuchyňským zařízením.
Podána byla žádost na MMR o dotaci na akci Obnova školního hřiště ve městě Zásmuky, která byla
kladně vyřízena a nové hřiště by mělo být vybudováno do konce roku 2021. Dále byla podána žádost
na MV o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Zásmuky, v případě kladného
vyřízení by se mohl automobil pořídit v roce 2021. Žádost o dotaci byla podána i na osobní automobil
pro pečovatelskou službu – dotace Podlipansko. V současné době je realizován projekt na Odstranění
ekologické zátěže Vlčí důl. Na tento projekt je čerpána dotace z Ministerstva životního prostředí a
k datu 31. 8. 2020 byla poskytnuta ve výši řádově 41 milionů Kč. Spolkům a neziskovým organizacím
byly poskytnuty dotace ze schváleného dotačního fondu ve výši 525 tis. Kč.
Ve fázi přípravy je projekt, který má řešit havarijní stav opěrné zdi v horní části Doubravčan. Stejně tak
je připravován projekt na rozparcelování bývalých zahrádek v ulici Na Průhonech. Před dokončením je
oprava fasády na nemovitosti čp. 179 vedle městského úřadu. Vypsané je výběrové řízení na
rekonstrukci komunikace ke hřbitovu. Je připravena společná dokumentace pro vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Sobočice, splašková kanalizace“ a dále je
připravena dokumentace pro stavební povolení stavby „Zásmuky, doplnění vodovodu“.
K hospodaření města nebyly vzneseny žádné dotazy.
Usnesení:
Zastupitelstvo města Zásmuky bere na vědomí Zprávu o hospodaření města Zásmuky za
období 1-8/2020.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.
……………………………………………………………………………………………………………………….
3. Rozpočtová opatření č. 6/2020 a 7/2020
Rozpočtová opatření č. 6/2020
Paní starostka uvedla, že rozpočtovým opatřením č. 6/2020 došlo ke změně závazných ukazatelů ve
výši 159.649,50 Kč na straně příjmů i výdajů. Součástí rozpočtových opatření jsou i přesuny mezi
položkami v rámci paragrafu – nemění se rozpočet.
Schváleno RM dne 20. 7. 2020, Čj. 16/2020 RM
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Rozpočtová opatření č. 7/2020
Rozpočtových opatřeních č. 7/2020 došlo ke změně závazných ukazatelů ve výši 2,506.000 Kč na
straně příjmů i výdajů. Jedná se na straně příjmů o kompenzační příspěvek státu COVID 19 ve výši
1250,-- Kč / obyvatel, celkem částka 2 492 500,-- Kč – ve výdajích je v rozpočtové rezervě a dále
navýšení příjmů za odvod za odnětí ze ZPF a poplatek ze psů. Součástí rozpočtových opatření jsou i
přesuny mezi položkami v rámci paragrafu – nemění se rozpočet.
Schváleno RM dne 10. 8. 2020, Čj. 17/2020 RM
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí radou města schválená rozpočtová opatření č. 6/2020 a
7/2020.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.
...................................................................................................................................................................
4. Obnova školního hřiště – výsledek výběrového řízení
Paní starostka předala slovo panu Ing. Bernardovi.
Pan Ing. Bernard podal informace o průběhu a výsledku výběrového řízení na „Obnovu školního
hřiště“. Před podáním žádosti bylo zadáno zpracování rozpočtu od projektanta. Rozpočet nebyl
udělaný v podrobnosti, jednalo se spíše o agregovaný rozpočet za cenu ve výši 4 632 000,--Kč.
Důvodem bylo stihnout podat žádost o dotaci, kterou jsme získali ve výši 3 121 816,--Kč. Po
konzultaci bylo rozhodnuto pro výběrové řízení zpracovat podrobnější rozpočet, za cenu ve výši
5 346 000,-- Kč.
Ve výběrovém řízení bylo osloveno 6 firem:
Swietelsky stavební s.r.o., Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV, IČ 48035599
Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ 26089785
Tost.cz, s.r.o. Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 25956019
KWEKU s.r.o. V Opletkách 985, Kolín IV, 280 02 Kolín, IČ 27640477
VPK Suchý s.r.o. Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky, IČ 27085201
Polabská stavební CZ, s.r.o. Oseček 87, okres Nymburk, 289 41, IČ 26115875

Z šesti oslovených firem poslaly nabídku pouze 3 firmy:
Firma
Cena bez DPH
Swietelsky stavební s.r.o., Klejnarská
92, 280 02 Kolín IV, IČ 48035599

5 099 365,--Kč

Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82
Boršov nad Vltavou, IČ 26089785

5 801 283,--Kč

Tost.cz, s.r.o. Habrek 8, 584 01 Ledeč
nad Sázavou, IČ 25956019

4 930 200,-- Kč

Byla vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou, a to Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad
Sázavou, IČ: 25956019. V prvním kole byla spoluúčast města ve výši 1 800 000,--Kč a nyní činí
2 400 000,--Kč. Značné ušetření by mohlo být na nezpůsobilých nákladech, v našem případě to jsou
převážně workoutové prvky, které bychom mohli poptat napřímo. Cena za workoutové prvky
momentálně činí 400 000,--Kč včetně DPH. Nyní bude následovat schválení a podpis smlouvy.
Usnesení:
Zastupitelstvo města na základě výběrového řízení veřejné zakázky – „Obnova školního hřiště
ve městě Zásmuky“ a doporučení hodnotící komise schvaluje zhotovitele díla společnost
TOST.CZ s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 25956019. Vybraný zhotovitel splnil
podmínky účasti v předmětném výběrovém řízení.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.
Dotazy:
Pan Marek Beneš: Má město v rozpočtu peníze na zaplacení spoluúčasti?
Bylo odpovězeno: Zaplacení spoluúčasti bude předmětem rozpočtu příštího roku, realizace bude
v roce 2021.
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Ing. Bernard dodal, že je možnost 15% ze zakázky vyškrtnout, nebo ušetřit bez jakéhokoliv
zdůvodnění. Snahou bude přiblížit spoluúčast nejvíce tomu, co bylo při podání žádosti, což je
1 800 000,- Kč, a navýšení o 600 tisíc snížit.
Ing. Petr: Počítá se s workoutovým hřištěm?
Ing. Bernard: S hřištěm se počítá, poptáme se a budeme se snažit cenu snížit. V případě poptávání
napřímo by byla možnost cenu snížit až o polovinu.
Z pohledu dotace musíme nejpozději 30. 9. 2020 doložit podklady pro vydání rozhodnutí. Vydání
rozhodnutí přijde zhruba do měsíce a příští rok se začne s realizací projektu.
……………………………………………………………………………………………………………………….
5. Obnova školního hřiště - Smlouva o dílo se zhotovitelem
Zastupitelstvu města byla předložena Smlouva o dílo mezi městem Zásmuky, Komenského nám. 133,
281 44 Zásmuky, IČ: 00235954 zastoupené starostkou paní PhDr. Martou Vaňkovou, MBA, a
společností Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 25956019, zastoupené
jednatelem panem Františkem Vavřičkou, na akci „Obnova školního hřiště ve městě Zásmuky“.
Předmětem této smlouvy jsou stavební práce a dodávky spočívající v rekonstrukci stávajícího hřiště
při Základní škole Zásmuky ve Městě Zásmuky. Cena díla včetně DPH je ve výši 5 965 542,--Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Zásmuky, Komenského
nám. 133, 281 44 Zásmuky, IČ: 00235954 zastoupené starostkou paní PhDr. Martou Vaňkovou,
MBA, a společností Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 25956019,
zastoupené jednatelem panem Františkem Vavřičkou, na akci „Obnova školního hřiště ve
městě Zásmuky“. Cena díla včetně DPH je ve výši 5 965 542 ,--Kč.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.
……………………………………………………………………………………………………………………….
V průběhu čtení následujícího bodu se dostavil zastupitel pan Mgr. Josef Krombholz, od této chvíle
bylo přítomno celkem 14 zastupitelů.
6. Smlouva darovací se Středočeským krajem – pozemek p.č. 326 v k.ú. Sobočice
Paní starostka předala slovo Ing. Veselému.
Jedná se o bezplatný převod pozemků do majetku města Zásmuky, schválený zastupitelstvem města
24. 9. 2015 s tím, že darování je podmíněno schválením předkládané finální smlouvy. Tato smlouva
obsahuje pouze pozemek p.č. 326 o výměře 5426 m2, v k.ú. Sobočice , pozemky p.č. 344 a p.č.
112/11 nebudou vzhledem ke svému charakteru předmětem daru. Pozemek p.č. 326, jako předmět
daru, je však z pohledu města Zásmuky klíčový a RM doporučuje smlouvu ke schválení.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu č. S-4622/MJT/2020 na pozemek p.č. 326 v
k.ú. Sobočice o výměře 5426 m2, mezi Středočeským krajem, Zborovská 81/11, 150 21 Praha,
IČ:70891095 jako „Dárcem“ a městem Zásmuky, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky, IČ:
00235954 jako „Obdarovaným“.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.
……………………………………………………………………………………………………………………….
7. Územní plán – změna využití ploch v k.ú. Doubravčany
Žádost podává pan Šimon Vorel, Zakouřilova 611, Praha 4, vlastník pozemků p.č. 3/9, 8, a st.2 v k.ú.
Doubravčany, určujících plochu VZ (plochy výroby a skladování - zemědělská výroba). Tuto plochu
chce žadatel nahradit plochou SV (smíšeně obytnou - venkovskou). Rada města nemá k provedení
změny dané plochy námitek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se zařazením pozemků p.č. 3/9, p.č. 8 a st.2 v k.ú. Doubravčany,
v novém Územním plánu Zásmuky, do ploch smíšeně obytných - venkovských.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato.
……………………………………………………………………………………………………………………….
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8. Majetkové záležitosti
a) Prodej pozemku p.č. 55/1 v k.ú. Doubravčany a části pozemku p.č. 802/54 v k.ú. Zásmuky
Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 55/1 v k.ú. Doubravčany, dle GP č. 172-157/2020 p.č. 55/2 a
části pozemku p.č. 802/47, dle GP 925-156/2020 jde o p.č. 802/54 v obci Zásmuky. Žádost podává
Tomáš Bílek, Lázeňská 72, Kostelec nad Černými lesy.
Rada města dospěla k závěru, že v prvním případě se jedná o část pozemku pro obec zcela
nevyužitelnou a v druhém případě jde o narovnání majetkoprávních vztahů k "předzahrádce",
oplocené některým z minulých majitelů a proti prodeji nemá námitky.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 55/2 v k.ú. Doubravčany o výměře 22 m2 ,
dle GP 172-157/2020 a pozemku p.č. 802/54 v k.ú. Zásmuky o výměře 13 m2, dle GP 925156/2020 z vlastnictví města Zásmuky, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky panu Tomáši
Bílkovi, Lázeňská 72, 281 63 Kostelec nad Černými lesy za cenu 250,- Kč/m2, náklady spojené
s převodem nemovitostí 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) Prodej pozemků p.č. 791/1, p.č. 791/2, 792 v k.ú. Nesměň
Žádost obce Vavřinec o odkoupení pozemků p.č. 791/1 o výměře 117m2, p.č. 791/2 o výměře 164 m2
a p.č. 792 o výměře 263 m2 v k.ú. Nesměň u Zásmuk. Jedná se o přístupovou komunikaci k chatové
osadě v k.ú. Vavřinec, z čehož první dva uvedené pozemky tvoří spůlnou cestu na hranici katastrů.
Cestu udržuje pouze obec Vavřinec. Převod pozemku p.č. 791/1 byl radou města doporučen k prodeji
již dříve v souvislosti s projednáním KPÚ v k.ú. Vavřinec a záměr byl již zveřejněn. Rada města v této
věci zveřejnila záměr obce na zbylé pozemky a doporučuje zastupitelstvu města prodej za odhadní
cenu.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 791/1 o výměře 117 m2, p.č. 791/2 o
výměře 164 m2 a p.č. 792 o výměře 263 m2 v k.ú. Nesměň u Zásmuk z vlastnictví města
Zásmuky, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky, IČ: 00235954 obci Vavřinec, Vavřinec 89,
285 04 Uhlířské Janovice, IČ: 00236551 zastoupené starostkou paní Janou Semerádovou, za
cenu 49 000,- Kč dle znaleckého posudku č. 92/9905/2020, náklady s převodem nemovitostí
nese kupující.
Usnesení bylo/nebylo přijato.
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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.
……………………………………………………………………………………………………………………….
9. Informace o postupu prací Vlčí důl
Zastupitelstvu města byl předložený zápis z kontrolního dne 15. 7. 2020 „Projekt nápravných opatření
k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k.ú. Zásmuky
na podzemních a povrchových vodách“. Paní starostka zmínila aktuální dění ve Vlčím dole. V celé
lokalitě jsou primární i sekundární vrty. Těsnící podzemní stěna je již také hotová. V současné době se
skládka uzavírá. Těsnící stěna se skládá z podkladní geotextilie, na ní se dává bentonitová rohož a
zevní těsnící folie o tloušťce 1 mm a nakonec ochranná geotextilie. Jako poslední se bude lokalita
zatravňovat. Další kontrolní den proběhne 13. 10. 2020 v 10 hodin. Ukončení celé akce je plánované
na 31. 12. 2020. Následně po dobu 12 měsíců bude probíhat monitoring.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o postupu prací na akci „Projekt nápravných
opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl
v k.ú. Zásmuky na podzemních a povrchových vodách“.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.
……………………………………………………………………………………………………………………….
10. Výbory zastupitelstva – informace o činnosti
K tomuto bodu podala informace předsedkyně Osadního výboru Sobočice Ing. Jana Humlová.
V průběhu měsíce září se měl Osadní výbor Sobočice sejít s vedením na městském úřadě. Bohužel
z důvodu pracovní doby členů a zároveň dovolených na městském úřadě se setkání neuskutečnilo.
Ing. Humlová: Prosím pana Ing. Veselého o shrnutí dotazů, týkajících se aktuální situace vodovodu
v Sobočicích.
Ing. Veselý: Projektová dokumentace byla dokončena ve všech směrech, další kroky města by měly
korespondovat s tím, co tu již dříve bylo řečeno, to je do konce tohoto roku žádat o dokončení
odkanalizování města Zásmuk a následující rok požádat o dotaci na tyto hospodářské stavby
konkrétně - kanalizace v Sobočicích, vybudování nového vodovodu v Sobočicích a dokončení
vodovodu v Zásmukách.
Ing. Humlová: Jak bude vypadat číselně rozpočet na příští rok? Bude číselně stejný, nebo dojde
k výraznému snížení ze strany státu?
Paní Michálková: Rozpočet se zatím nepřipravuje.
Ing. Humlová: Všimli jsme si, že je vypsán dotační titul na projektovou dokumentaci na zhotovení
projektové dokumentace. Budeme o tuto dotaci žádat?
Ing. Bernard: Žádost je podána na Středočeském kraji. Požádali jsme o dostavbu v Zásmukách a
zároveň jsme požádali o výstavbu v Sobočicích. Žádalo se o maximální možnou částku, tedy 500 tisíc
na každou stavbu.
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Dotační titul, který zmiňujete, je ze SFŽP, který je otevřený do prosince a můžete tam získat až 5
milionů, nám by to, ale dotačně pokryje Středočeský kraj, kde jsme žádali.
Ing. Humlová: S paní starostkou jsme řešili, že plánujeme brigádu. Chtěli jsme brigádu uskutečnit
tento víkend, ale posuneme to na další. Chceme udělat renovaci stromků. Domlouvali jsme si podporu
od městského úřadu, co se týče nových chrániček, pokusíme se tak obnovit ochranu stromků.
……………………………………………………………………………………………………………………….
11. Diskuze
Paní starostka informovala zastupitelstvo města, že dnes na městském úřadě proběhlo dílčí
přezkoumání hospodaření města za období leden-srpen 2020 s výsledkem, že nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Kontrolu provedli kontroloři z Krajského úřadu Středočeského kraje,
odbor interního auditu a kontroly.
Dále v diskuzi vystoupil Ing. Lukáš Bernard: „Rád bych doplnil časově ohledně hospodářských dotací.
Letos bude pro nás Ministerstvo zemědělství, které vypíše na podzim, nebo v zimě nový program.
První výzva se buď objeví s programem, nebo bude v prvním kvartálu příštího roku. Z pohledu
nákladovosti se musíme soustředit na SFŽP nebo OPŽP, což jsou Evropské peníze, tam se mluví o
výzvě až v druhé polovině příštího roku. Projekční připravenost bude, ale bohužel nebude kde žádat a
bude se muset čekat na dotační titul. Zemědělství pro nás představuje dotaci 55%. Evropské peníze
budou 63,75% a jsou vypočítávány z celkové hodnoty řady, stoky a přípojky, za to zemědělství je
vypočítáváno pouze z hlavních řádů a stok“.
Ing. Jana Humlová: Shrneme-li to, tak příští rok budeme v polovině roku žádat na dokončení
vodovodu v Zásmukách šance, že by se projekty mohly spojit je zatím nereálná?
Ing. Lukáš Bernard: Dotační titul to neomezuje, ale z pohledu rozpočtu je to klíčový, zda by tam
peníze na současnou realizaci byly, nebo nebyly.
Dále vystoupil:
Pan Marek Beneš: Bylo by možné zúčastnit se kontrolního dne ve Vlčím dole?
Paní starostka: Není to žádný problém, kontrolní den se bude konat 10. října od 10:00 na staveništi ve
Vlčím dole a následně se bude pokračovat na městském úřadě.
Pan Marek Beneš: Bylo by možné na příštím jednání zastupitelstva sjednotit hlasování v majetkových
věcech?
Paní starostka v této věci souhlasila.
Dále vystoupil:
Jakub Veselý, DiS.: Mohu se zeptat na vývoj bezpečnosti na hlavní silnici a obývání semaforu?
Paní starostka: Dopravní značení Kutná Hora stále pracuje na projektu. Nyní si Policie ČR vyžádala
projekt ohledně tlačítkového semaforu. Za městský úřad jsme zaslali objednávku. Projekt je stále ve
fázi zpracování.
Jakub Veselý, DiS.: Je naplánovaná nějaká časová osa?
Paní starostka: Očekávám, že do konce roku obdržím všechny vypracované podklady.
Pan Marek Beneš: Kde by měl být umístěn semafor?
Paní starostka: U Kláštera, Havlíčkova ul..
Jakub Veselý, DiS.: Jaký je vývoj v novém územním plánu?
Ing. David Veselý: Vývoj zatím pokračuje, bohužel objevilo se mírné zpoždění díky koronaviru na
výkonnosti některých dotčených orgánů. Nyní to reálně pokračuje tak, aby se na listopad nachystalo
veřejné projednání.

Dále vystoupila:
Mgr. Jarmila Křápová: Na nově vybaveném hřišti na středisku se pohybují v pozdních hodinách děti,
které na hřišti dělají nepořádek. Máme tam nasměrovanou nějakou kameru? Bylo by možné poznat
viníky?
Paní starostka: Kamera je umístěná na MŠ, která spíše směřuje na zdravotní středisko. Bohužel na
dětské hřiště jde vidět pouze částečně z důvodu vzrostlých stromů. Případně by se musela pořídit
další kamera, která by směrovala přímo na dětské hřiště.
Mgr. Jarmila Křápová: Bylo by možná dobré o tom uvažovat, je škoda, že dětské hřiště ničí mladiství.
Dále vystoupila:
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Ing. Jana Humlová: Můžu se zeptat na další personální změny na městském úřadě? Zaznamenala
jsem výběrové řízení na tajemníka a podobně. Je výběrové řízení ukončené? Bude tajemník?
Paní starostka: Vývěrové řízení na tajemníka je stále v řešení. Výběrová řízení byla vypsána pouze na
pana Ing. Veselého a pana Staňka.
Dotazy občanů z řad veřejnosti:
- Kdo se stará o vysekávání trávy u mostu ve Vlčím dole? Nyní most není přes vysokou trávu vidět.
Paní starostka: Naši pracovníci již trávu posekali. Nyní je most z části upravený.
- Kdo je zodpovědný za zničené stromy v Áleji příběhů v Sobočicích? Jakým způsobem byl viník
sankciován?
Paní starostka: Za poničené stromky jsou zodpovědní naši pracovníci. Měli za úkol ve svém volném
času chybu napravit a stromy ošetřit balzámem.
Ing. David Veselý dodal, že pracovníci již kolem stromků trávu sekat nebudou a bude se pouze sekat
pěšina pro chůzi.
Ing. Jana Humlová: Ráda bych navrhla, že sekání převezme Osadní výbor Sobočice. Sami si tak
ohlídáme, že stromky zůstanou nepoškozené.
Ing. David Veselý: Systém, který jsme teď nově zavedli si myslím, že je plně dostačující.
Ing. Jana Humlová: Hodně lidí chodí kolem strouhy, kde jsme také vysázeli stromky. Nyní je strouha
zarostlá kopřivami. Nebylo by vhodnější vysekat trávu křovinořezem na tomto místě?
Ing. David Veselý: Bohužel nebylo, protože se nepohybujete na pozemcích města. Tyto pozemky mají
více soukromých vlastníků.
- Rád bych se zeptal, kolik máme informací k rekonstrukci mostu v Doubravčanech?
Ing. David Veselý: Most se bude rekonstruovat za provozu a bude vedle mostu vybudován „náhradní
most“. Tudíž na mostu bude zachován obousměrný provoz.
12. Závěr
Nikdo další již neměl dotazy, ani připomínky, a proto paní starostka poděkovala přítomným za účast a
zhruba v 19:05 zasedání ukončila.

Ověřovatelé:

.…………………………
Ing. Lukáš Bernard

…......………………………
Jaroslav Abík

……………………........
PhDr. Marta Vaňková, MBA
starostka města

Zásmuky dne 29. září 2020,
zapsala: Nikola Vachlová.
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