Usnesení Rady města Třemošnice
ze dne 30. 5. 2022
A, schvaluje usnesením č.
RM/113/2022 - uzavření smlouvy o sponzorském daru ve výši 5.000,- Kč pro
město Třemošnice od společnosti ELEKTROKAP, Otakar Kápička, se sídlem
Za Pektinou 1012, Heřmanův Městec, IČ 72894610, dar je určen pro kulturní
komisi v souvislosti s akcí „Den města Třemošnice44, která se koná dne
12. 6. 2022

RM/114/2022 - vyhodnocení nabídkového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Výměna dveří u Club hotelu a ZS44; pro realizaci byla vybrána
společnost OKNA HM s.r.o., se sídlem Nekvasilova 856/13, Praha (obchodní
kancelář Heřmanův Městec, Havlíčkova 304), IČ 09234993, cena 246.737,- Kč
bez DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo; realizace 33. kalendářní
týden, záruka na dveřní systém 60 měsíců, na zámky a ostatní příslušenství 24
měsíců
v

RM/115/2022 - výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Třemošnice takto:
pro třídu Beruška I na maximální počet 25 dětí do 31. 8. 2022
RM/116/2022 - odepsání nevymožitelných pohledávek (pokuty a náklady
řízení) vzešlé z komise pro projednávání přestupků v celkové výši 7.032,- Kč
z let 2015 a 2018
RM/117/2022 - objednávku na zpracování studie „Nová parkovací místa u
DPS44 u Ing. Tomáše Pospíšila, se sídlem Pardubice, 17. listopadu 400, IČ
08006393, cena 48.000,- Kč + DPH, předložení studie do 3 měsíců od obdržení
objednávky
RM/118/2022 - uzavření dodatků č. 1 k rámcovým smlouvám a ke smlouvám o
zpracování osobních údajů mezi Městem Třemošnice, se sídlem Náměstí Míru
451, IČ 00271071, společností BYTEP HM s.r.o., se sídlem Na Valech 176,
Chrudim, IC 64788601 a společností ista Česká republika s.r.o., se sídlem
Jeremiášova 947, Praha, IC 61056758 ve věci elektronické výměny dat pro
provedení vyúčtování na objektech Jižní 438, Nádražní 50 a Tovární 42, cena za
objekt činí 268,- Kč bez DPH
v

v

RM/119/2022 - pro ZŠ Třemošnice použití finanční částky ve výši 7.117,- Kč
z provozních nákladů na nákup robotické stavebnice VEX 123; celková
investice činí 47.977,- Kč, částka ve výši 40.860,- Kč bude použitá
z investičního fondu

RM/120/2022 - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby „Třemošnice p.č. 142/1 knn“ se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, IČ 24729035 na pozemcích 450 a 142/1 v k.ú. Podhradí v Železných
horách, jednorázová platba ve výši 2.000,- Kč + DPH (zařízení distribuční
soustavy pro parkoviště na Podhradí)
RM/121/2022 - uzavření dodatku č. 3 smlouvy o vykonání přezkoumání
hospodaření ze dne 7. 5. 2019 se společností C.P.A. Audit, spol. s r.o., IČ
25472542, se sídlem U Hájovny 1022, 460 01 Liberec na provedení
přezkoumání hospodaření města za rok 2022, cena 55.000,- Kč + DPH
RM/122/2022 - uzavření darovací smlouvy se společností ZDRAVOTNÍ
KLAUN, o.p.s., se sídlem Paříkova 355/7, Praha 9, IČ 26547953, na základě
které poskytne město Třemošnice společnosti finanční dar ve výši 2.000,- Kč na
podporu její činnosti
RM/123/2022 - objednávku na provedení oprav částí komunikací ve Starém
Dvoře u Matyků a u bývalého zemědělského družstva a komunikace u nádražní
budovy v Třemošnici, práce provede společnost COLAS CZ, a.s., divize
Silničního stavitelství, oblast Sever, region Východní Čechy, se sídlem P.
Jilemnického 21/83, Hradec Králové, IČ 26177005 v celkové výši 299.500,41
Kč vč DPH
RM/124/2022 - objednání 1 ks mobilního WC TOI pro umístění na hřbitově
v Třemošnici
RM/125/2022 - uzavření smlouvy o sponzorském daru ve výši 5.000,město Třemošnice od společnosti KOVOLIS HEDVIKOV, a.s., se
Hedvikov 1, Třemošnice, IČ 61058041, dar je určen pro sportovní
v souvislosti s akcí „Sportovní den Třemošnice^, která se koná dne 11.6.

Josef Dvořák v.r.
místostarosta
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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.

