Usnesení Rady města Tremošnice
ze dne 4. 4. 2022
A, schvaluje usnesením č.
RM/68/2022 - výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Tremošnice pro třídu 2/C

Jahůdka na maximální počet 27 dětí, pro třídu 2/B Sluníčko na maximální počet
25 dětí a pro třídu 2/A Hvězdička na maximální počet 25 dětí do 31. 8. 2022
RM/69/2022 - uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o spolupráci při plnění

povinností vyplývajících z vyhlášky MŽP č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu
zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu se společností
Recychng-kovové odpady a. s., se sídlem Hermannova 561, Chotěboř, IC
25252852, kterým se mění ceník odpadů s účinností od 1.4. 2022
v

RM/70/2022 - vstup do pozemku p. č. 85/1 v k. ú. Podhradí v Železných horách

(nemovitost ev. č. 39) za účelem uložení kabelu el. vedení, který bude uložen
v původní trase stávajícího kabelu
RM/71/2022 - vstup do pozemků p.č. 505/24 a 509/1 v k. ú. Třemošnice pro

společnost Lékárny HERBA s. r. o., se sídlem Chotěbořská 292, Golčův Jeníkov
(majitel nemovitosti Budovatelů čp. 420 - „zdravotní středisko44) za účelem
rekonstrukce kanalizační přípojky, která bude uložená v původní trase stávající
přípojky
RM/72/2022 - uzavření smlouvy o dílo mezi CR-Katastrálním úřadem pro

Pardubický kraj, Městem Třemošnice a společností GAP Pardubice s. r. o., se
sídlem Pražská 135, Pardubice, ve věci obnovy katastrálního operátu novým
mapováním v části katastrálního území Třemošnice (Město Třemošnice jako
druhý objednatel neprovádí platbu)
RM/73/2022 - objednávku na zpracování "Vyhodnocení stavu odpadového

hospodářství města za rok 2021" (rozšířené zpracování) u společností ISES,
s.r.o., se sídlem M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6, IČ 64583988, cena
25.000,- Kč + DPH
RM/74/2022 - uzavření dohody o honoráři za poskytnutou službu s Hanou

Černou - Taneční škola BOHEMIA, IČ 45517495, se sídlem Šmídova 200,
538 51 Chrast, cena 58.000,- Kč (základní taneční kurz, podzim 2022)

RM/75/2022 - cenu tanečního kurzu a vstupného pro taneční kurz podzim 2022

takto: cena kurzu pro 1 osobu ... 1.300,- Kč, gardenka .... 400,- Kč, vstupné na
běžnou hodinu, prodlouženou i věneček ...50,- Kč/osoba

Josef Dvořák v. r.
místostarosta

Ing. Miroslav Bubeník v. r.
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.

