Usnesení Rady města Třemošnice
ze dne 12. 9. 2022
A, schvaluje usnesením č.
RM/210/2022 - provedení úhrady ve výši 9.075,- Kč za právní služby, které
vlastníci vynaložili při řešení problémů s vytýčením hranice pozemku p.č.
320/211 v k.ú. Třemošnice nad Doubravou, který koupili od města Třemošnice a
úhradu nájemného za část pozemku p.č. 320/211 v k.ú. Třemošnice nad
Doubravou (cca 7 m2) ve výši 1,- Kč; zároveň rada města požaduje, aby vlastníci
nemovitosti nejpozději do 1.11.2022 (zahájení zimní údržby) provedli opravu
chodníku v Lovětínské ulici před jejich domem, který poškodili najížděním
těžké techniky při stavbě domu a úpravě zahrady
RM/211/2022 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene se společností Tlapnet s.r.o., se sídlem U Schodů 122/5, Praha 9 Hrdlořezy, IC 27174824, na pozemky v majetku města Třemošnice p.č. 341/1,
341/10, 341/9, 412/1,297 a 300/91 v k.ú. Třemošnice nad Doubravou, cena 45,Kč + DPH/bm - položení podzemní optické sítě v ulicích Přípotoční a
Hedvikovská
v

v

RM/212/2022 - uzavření příkazní smlouvy se společností PL Building s.r.o., IC
07750056, se sídlem Trhová 2301/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, na zabezpečení
technického dozoru při provádění rekonstrukce Jižní ulice v roce 2023, cena
89.000,- Kč bez DPH
RM/213/2022 - uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytů v domě
s pečovatelskou službou, Jižní 438, Třemošnice - prodloužení nájmu bytů o 1
rok pro 9 osob
RM/214/2022 - oznámení záměru o směně části pozemku p.č. 341/2 a p.č. 329
ve vlastnictví fyzické osoby za část pozemku p.č. 341/1 ve vlastnictví města
Třemošnice všechny v k.ú. Třemošnice nad Doubravou
RM/215/2022 - zařazení pozemků p.č. 281/4 a p.č. 274/15 v k.ú. Závratec do
pasportu místních komunikací z důvodu konání revize údajů katastru
nemovitostí

RM/216/2022 - uzavření smlouvy o zajištění služeb fotografování na akci
„vítání občánků44 na dobu určitou do 31. 12. 2023, pro potřeby města 1 ks
fotografie za 20,- Kč vč. DPH

B, bere na vědomí
-

výsledky hospodaření za 1 - 8/2022; příjmy činí 48.613.593,64 Kč a
výdaje 50.384.806,13 Kč, výdaje vč. financování 51.495.918,13 Kč;
zůstatky na účtech ke dni 31. 8. 2022: ZBÚ 12.605.520,04 Kč, spořící
účet 10.355.496,66 Kč a účet u KB 23.487.820,00 Kč
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