Usnesení Rady města Třemošnice
ze dne 10.1. 2022
A, schvaluje usnesením č.
RM/1/2022 - poskytování finančního a věcného daru nově narozeným
občánkům rodičů, kteří mají trvalý pobyt v Třemošnici nebo v místních částech
ve výši 4.500,- Kč s účinností od 1. 1.2022
RM/2/2022 - Směrnici č. 1/2022 Pravidla k poskytování darů nově narozeným
občánkům rodičů, kteří mají trvalý pobyt v Třemošnici nebo v místních částech
RM/3/2022 - uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě č. 21 _SOP_01 _4121901061 se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly (zřízení odběrného místa na Podhradí p.č. 142/1 - parkoviště a WC,
úhrada 10.000,- Kč - poplatek spojený s připojením a se zajištěním
požadovaného příkonu byl již uhrazen)
RM/4/2022 - uzavření smlouvy o poskytování služby s Městem Chrudim,
IČ 00270211, se sídlem Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, v záležitosti
zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS na rok 2022, cena
200,- Kč
RM/5/2022 - kalkulace ceny tepelné energie dle cenového rozhodnutí ERU pro
rok 2022 pro provoz plynových kotelen společností BYTEP HM s.r.o., se sídlem
Na Valech 176, Chrudim, IČ 64788601; cena tepla na rok 2022: DPS 999,60
Kč/GJ vč. DPH, čp. 42 (320) 1 040,77 Kč/GJ vč. DPH a čp. 50 457,16 Kč/GJ
vč. DPH
RM/6/2022 - na základě doporučení sociální komise přidělení volného bytu č.
217 v DPS a zároveň uzavření smlouvy o nájmu bytu, s účinností od 15. 1. 2022
na dobu určitou 1 rok
RM/7/2022 - uzavření dohody o finanční úhradě za práci, kterou bude
vykonávat uklízečka MS (praní prádla a částečná údržba zahrady) s PO
Mateřská škola Třemošnice (převod fin. částky ve výši 34.788,- Kč z příspěvku
na provoz v roce 2022 na plat uklízečky)
RM/8/2022 - uzavření dohody o finanční úhradě za práci, kterou bude
vykonávat kuchařka MŠ (vaření obědů pro personál MŠ) v rozsahu 0,13
pracovního úvazku na rok 2022 s PO Mateřská škola Třemošnice (převod fin.
částky ve výši 40.512,- Kč z příspěvku na provoz na plat uklízečky)

RM/9/2022 - oznámení záměru o prodeji pozemku p.č. 446/6 o výměře 15 m2
v k.ú. Třemošnice nad Doubravou (narovnání vlastnických vztahů)
RM/10/2022 - vyúčtování sociálního fondu za rok 2021, jehož zůstatek ve výši
96.822,03 Kč bude převeden do sociálního fondu pro rok 2022

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.

