Usnesení Rady města Třemošnice
ze dne 7. 2. 2022
A, schvaluje usnesením č.
RM/15/2022 - objednávku na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu
další části kolumbária na hřbitově u pana Romana Saura, Malešov 106, IC
12361071, cena 25 tis. Kč bez DPH, dodání do 6 týdnů
RM/16/2022 - objednávku na zpracování projektové dokumentace na akci
„Kulturní dům - výměna vnějších výplní otvorů“ u společností Design s.r.o., IC
48153672, se sídlem Sokolohradská 1018, Chotěboř, cena 32.697,- Kč bez DPH,
dodání v březnu 2022
RM/17/2022 - objednání studie - 3D návrhu PUMPTRACKU na míru (základní
technické údaje, průvodní zpráva, položkový rozpočet, zaměření plochy) u
společnosti Dirty Párek s.r.o., se sídlem Soudná 10, Jičín, IC 06864309, cena
20.000,- Kč bez DPH
v

RM/18/2022 - inventarizační zprávu za rok 2021 včetně stavu majetku Města
Třemošnice k 31.12.2021
RM/19/2022 - v souladu s usnesením ZM/38/2021 ze dne 15. 9. 2021 uzavření
kupní smlouvy na kluziště vč. příslušenství se společností GLICE CZ, s.r.o., se
sídlem Urbánkova 789/20, Brno, IČ 29189641 za cenu 1.868.845,- Kč vč. DPH
RM/20/2022 - uzavření darovací smlouvy, kterou je městu Třemošnice
darováno klozetové křeslo a sedačka přes vanu pro potřeby pečovatelské služby
RM/21/2022 - uplatnění inflačního koeficientu ve výši 3,8 % u všech nájemních
smluv uzavřených na nebytové prostory v majetku města
RM/22/2022 - opravu usnesení č. RM/10/2022 ze dne 10. 1. 2022 - zůstatek
vyúčtování sociálního fondu za rok 2021 činí 97.515,54 Kč a bude převeden do
sociálního fondu pro rok 2022
RM/23/2022 - rozpočet Sociálního fondu pro rok 2022 v celkové výši
547.515,54 Kč
RM/24/2022 - odpisový plán pro PO Služby města Třemošnice na rok 2022
v celkové výši 281.484,- Kč

RM/25/2022 - pro příspěvkovou organizaci Služby města Třemošnice převod
finančních prostředků ve výši 172.129,- Kč z rezervního fondu na zlepšení
výsledku hospodaření
RM/26/2022 - pro rok 2022 následující oddací místa:
obřadní síň, kancelář starosty v budově Městského úřadu a hrad Lichnice;
časové rozpětí pro konání svateb je první pátek a sobota v příslušném měsíci od
9:00 do 13:00 hodin; svatební obřady se nekonají v neděli a ve státem určené
státní svátky; v zimním období se svatby nekonají ve venkovním prostředí, tj.
v období od 1. 1. do 31.3. a od 1. 11. do 31. 12.

B, jmenuje usnesením č.
RM/27/2022 - v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění předsedkyni komise pro občanské záležitosti paní
Marcelu Hamsovou s účinností od 8. 2. 2022

místostarosta

Ing. Miroslav Bubeník
starosta

Zveřejňované usnesení je upraveno z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

