Usnesení Zastupitelstva města Třemošnice
ze dne 24. 2. 2021
Zastupitelstvo města Třemošnice

A, schvaluje
ZM/1/2021 - zařazení investičních akcí pro rok 2021:
oprava střechy tribuny, parkoviště v ul. Družstevní - úsek "C", koupě
dopravního automobilu pro hasiče, parkoviště na Podhradí (příprava a částečná
realizace)
ZM/2/2021 - rozpočtové opatření č. ZM/1/2021 podle přílohy č. 1
ZM/3/2021 - zrušení předkupního práva v lokalitě „Pod benzinkou 1“ u
pozemků 320/202 a st. 1080 v k.ú. Třemošnice nad Doubravou (splnění
podmínek kupní smlouvy - Lovětínská ulice), město uhradí poplatek KÚ
ZM/4/2021 - zrušení předkupního práva v lokalitě „Pod benzinkou 11“ u
pozemků p.č. 320/239, p.č. 320/240, st. 1082 a st. 1083 v k.ú. Třemošnice nad
Doubravou (splnění podmínek kupní smlouvy - ulice Pod Hradem), město
uhradí poplatek KU
ZM/5/2021 - koupi spoluvlastnického podílu id. 1/27 pozemku p.č. 94 v k.ú.
Třemošnice nad Doubravou za cenu 100 Kč/m2, město uhradí poplatek KÚ
ZM/6/2021 - bezúplatný převod pozemků nově označených dle GP č. 18158/2018, GP č. 179-56/2018, GP č. 176-32/2018 jako p.č. 5/5 o výměře 49 m2,
p.č. 431/11 o výměře 50 m2, p.č. 431/12 o výměře 3 m2 a p.č. 444/2 o výměře 62
m2 vše v k.ú. Podhradí v Železných horách; převod do vlastnictví Pardubického
kraje, IČ 70892822 (pozemky pod silnicí III. třídy)
ZM/7/2021 - v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
poskytnutí dotace pro Sbor dobrovolných hasičů, se sídlem Pod Radnicí 80,
Třemošnice, IC 64783715 ve výši 68.000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotace je určená na podporu hasičského soustředění mladých hasičů a na
podporu činnosti třemošnického hasičského sboru.
ZM/8/2021 - v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
poskytnutí dotace pro Železnohorský sportovní klub, oddíl kopané, se sídlem
Internátní 422, Třemošnice, IČ 26990571 ve výši 383.000,- Kč a zároveň
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotace je určená na částečnou úhradu provozních nákladů oddílu kopané.
ZM/9/2021 - v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
poskytnutí dotace pro Karate klub Lichnice, zapsaný spolek, se sídlem Podhradí

52, 538 43 Třemošnice, IČ 64811379 ve výši 55.000,- Kč a zároveň schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotace je určená na částečnou úhradu provozních nákladů Karate klub Lichnice.
ZM/10/2021 - schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, poskytování peněžitého plnění fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů v komisích a
výborech v roce 2021 podle stanoveného rozpisu, který je přílohou č. 3
ZM/11/2021 - obecně závaznou vyhlášku města Třemošnice č. 1 místním
poplatku z pobytu
ZM/12/2021 - obecně závaznou vyhlášku města Třemošnice č. 2, kterou se
vydává požární řád města Třemošnice
ZM/13/2021 - plán kontrol na rok 2021 podle přílohy č. 4
ZM/14/2021 - podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na
realizaci projektu „Modernizace hygienického zázemí ZS Třemošnice44
v

ZM/15/2021 - v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích uzavření pracovněprávního vztahu mezi Městem Třemošnice a členkami
zastupitelstva paní Matykovou na zabezpečení provozu a průvodcovské činnosti
na hradu Lichnice a paní Alvarezovou na zabezpečení průvodcovské činnosti na
„vápence44 ve výjimečných případech např. mimo provozní dobu na „vápence44

B, usnesení týkající se změny č. 3 územního plánu města
Třemošnice
zastupitelstvo číslem usnesení ZM/16/2021
a) Ověřuje po projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Třemošnice její
soulad s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací
dokumentací vydanou Pardubickým krajem, se stanovisky dotčených orgánů a
se stanoviskem krajského úřadu - dle přiloženého Odůvodnění změny č. 3
územního plánu Třemošnice, doplněného odůvodněním pořizovatele dle § 53,
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo města Třemošnice po ověření neshledalo žádný rozpor.
b) Souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny č. 3 územního plánu
Třemošnice, s vyhodnocením stanovisek, které jsou součástí odůvodnění
pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
c) Příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za
použití § 55 ve spojení s § 54 a § 55c stavebního zákona, vyhlášky č. 500/2006

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává opatření obecné povahy změnu č. 3 územního plánu Třemošnice.

C, bere na vědomí
- výsledky hospodaření města Třemošnice za rok 2020; příjmy ve výši
80.283.321,29 Kč a výdaje ve výši 82.714.606,12 Kč, výdaje vč. financování ve
výši 84.381.274,12 Kč; zůstatek na základním běžném účtu k 31. 12. 2020 činil
19.126.790,07 Kč
v

- výsledky hospodaření PO Školní jídelna Třemošnice za rok 2020
s hospodářským výsledkem 262.656,31 Kč, z něhož bude 200.000,- Kč
převedeno do fondu odměn pro všechny pracovníky v hlavní i vedlejší činnosti
Školní jídelny a 62.656,31 Kč do rezervního fondu
- výsledky hospodaření PO Základní škola Třemošnice za rok 2020
s hospodářským výsledkem 25.467,19 Kč, který bude převeden do rezervního
fondu
výsledky hospodaření PO Mateřská škola Třemošnice za rok 2020
s hospodářským výsledkem 522,52 Kč, který bude převeden do rezervního
fondu
- výsledky hospodaření PO Služby města Třemošnice za rok 2020
s hospodářským výsledkem 73.638,09 Kč, který bude převeden do rezervního
fondu
- poskytnutí darů a dotací spolkům, občanským sdružením a jiným fyzickým
nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu,
sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví,
protidrogových aktivit a prevence kriminality pro rok 2021 podle přílohy č. 2
- rezignaci paní Anny Kulíkové na funkci členky finančního výboru k 31. 12.
2020

v................
Josef Dvořák
mí sto staro sta

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.

