Usnesení Rady Města Třemošnice
ze dne 18. 7. 2022
Rada Města Třemošnice
A/ schvaluje usnesením č.
RM/173/2022 - příkaz k obchodování zemního plynu v rámci sdružených služeb
dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh na rok 2024 na Českomoravské
komoditní burze Kladno (nákup zemního plynu pro město a příspěvkové
organizace – maloodběr)
RM/174/2022 - příkaz k obchodování zemního plynu v rámci sdružených služeb
dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh na rok 2023 na Českomoravské
komoditní burze Kladno (nákup zemního plynu pro město a příspěvkové
organizace – maloodběr)
RM/175/2022 - uzavření dohody o skončení nájmu na byt č. 214 v DPS k 31. 7.
2022
RM/176/2022 - na základě doporučení sociální komise přidělení volného bytu
č. 214 v DPS a zároveň uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 1. 8. 2022
na dobu určitou 1 rok
RM/177/2022 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OSV/22/20628 o
poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
poskytnutých v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
kterým se upřesňuje celková výše dotace, která činí 1.036.000,00 Kč
s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ
70892822
RM/178/2022 - podmínky pro možnou prezentaci volebních stran v Třemošnici
v Třemošnických novinkách; každá strana má k dispozici 1 stránku
v Třemošnických novinkách zdarma, podklady je nutné předat redakční radě
nejpozději do 15. 8. 2022 do 17.00 hodin, prezentace volebních stran vyjde
v zářijových Třemošnických novinkách
B/ jmenuje usnesením č.
RM/179/2022 - členy a náhradníky komise pro vyhodnocení nabídek v rámci
výběrových řízení na akce: „Rekonstrukce komunikace ul. Jižní, Třemošnice“ a
„Atletický ovál 400m s běžeckou rovinkou a in-line dráhou Třemošnice“ ve
složení:
Kamil Handlíř - předseda, Miroslav Novák - člen a Zdeněk Tomiška – člen,
Jaromír Stehlík – náhradník

C/ bere na vědomí
- výsledky hospodaření za 1 – 6/2022; příjmy činí 34.103.983,00 Kč a výdaje
38.830.957,62 Kč, výdaje vč. financování 39.664.291,62 Kč; zůstatky na účtech
ke dni 30. 6. 2022: ZBÚ 10.612.090,65 Kč, spořící účet 10.306.239,97 Kč a účet
u KB 22.830.320,00 Kč

………………………..
Ing. Miroslav Bubeník v.r.
starosta

………………..
Josef Dvořák v.r.
místostarosta

