Usnesení Rady města Třemošnice
ze dne 29. 8. 2022
A, schvaluje usnesením č.
RM/192/2022 - směrnici č. 2 - Dodatek č. 1 - Pravidla k poskytování darů nově
narozeným občánkům rodičů, kteří mají trvalý pobyt v Třemošnici nebo
v místních částech s účinností od 30. 8. 2022
RM/193/2022 - oznámení záměru směnit část pozemku p.č. 446 ve vlastnictví
města Třemošnice za část pozemku p.č. 445 ve vlastnictví fyzické osoby v k.ú.
Podhradí v Železných horách v souladu s geom. plánem č. 198-36/2022
RM/194/2022 - na základě doporučení bytové komise přidělení bytu č. 2
v Nádražní ulici čp. 50, Třemošnice a zároveň schvaluje uzavření nájemní
smlouvy na byt s účinností od 1.9. 2022 na dobu určitou 1 rok, výše nájmu
135,- Kč/m2/měsíčně + služby spojené s užíváním bytu, úhrada kauce ve výši
10.000,- Kč (podle schválených pravidel)
RM/195/2022 - uzavření smlouvy o vkladovém účtu s obnovováním se
společností Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Ólbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,
IČ 45 24 47 82, vložení 20 mil. Kč, doba 6 měsíců, úroky 5,8 % p.a.
RM/196/2022 - na základě doporučení sociální komise přidělení volného bytu č.
203 v DPS a bytu č. 305 (přestěhování v rámci DPS); zároveň schvaluje
uzavření smluv o nájmu bytů s účinností od 1.9. 2022 na dobu určitou 1 rok
RM/197/2022 - uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 203 v DPS ke dni
31.8.2022
RM/198/2022 - uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 309 v DPS ke dni
30. 9. 2022
RM/199/2022 - uzavření darovacích smluv s nově přihlášenými občany
v souladu s Výzvou „Staň se občanem města Třemošnice“, kteří splňují
podmínky a pravidla stanovená ve Směrnici č. 5/2021 „Pravidla k uzavírání DS
s nově přihlášenými občany na území Třemošnice nebo místních částí“ podle
seznamu, který je přílohou č. 2 (9 občanů); finanční dar ve výši 5.000,- Kč/nově
přihlášená osoba se poskytne v souladu se Směrnicí č. 5 nejpozději do 3 měsíců
od přihlášení k trvalému pobytu, pokud je občan v době uzavření darovací
smlouvy stále občanem města Třemošnice

RM/200/2022 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zprostředkování burzovních
komoditních obchodů ze dne 22.9.2015 se společností FIN-servis, a.s., se sídlem
Kladno, Dr. Vrbenského 2040, IČ 26439573 ve věci změny obchodních
podmínek)
RM/201/2022 - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zprostředkování burzovních
komoditních obchodů ze dne 7. 3. 2016 se společností FIN-servis, a.s., se sídlem
Kladno, Dr. Vrbenského 2040, IČ 26439573 ve věci změny obchodních
podmínek
RM/202/2022 - objednání zhotovení hladinoměmého bodu H Kraskov, který je
součástí protipovodňových opatření u společnosti KOCMAN envimonitoring,
s.r.o. se sídlem Šimáčkova 674/137, Brno - Líšeň, IČ 03108279, cena 75.404,KČ bez DPH, instalace nejpozději do 30. 9. 2022
RM/203/2022 - objednávku na provedení výměny osvětlovacích těles (osvětlení
expozice) v prostorách Berlový vápenky u společnosti ELMONT.DPU s.r.o., se
sídlem Starý Dvůr 38, 538 43 Třemošnice, IČ 26007355, cena 35.250,- Kč bez
DPH, provedení do 30. 11.2022
RM/204/2022 - objednání potřebných dalších dílčích stavebních prací v budově
MŠ u společnosti SKOS s.r.o., IČ 62027077, se sídlem Smetanova 269, 539 73
Skuteč, cena 160 684,58 Kč bez DPH
RM/205/2022 - výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Třemošnice pro třídu 2/C
Jahůdka na maximální počet 28 dětí pro školní rok 2022/2023 do 31. 8. 2023
RM/206/2022 - výjimku z počtu žáků v 9. ročníku Základní školy Třemošnice
na 34 žáků pro školní rok 2022/2023
RM/207/2022 - oznámení záměru pronajmout část pozemku p.č. 341/1 v k.ú.
Třemošnice nad Doubravou o výměře 15 m2
RM/208/2022 - oznámení záměru vypůjčit pozemky p.č. p.č. 551/9, p.č. 551/32,
p.č. 551/33, p.č. 551/28, p.č. 551/29, p.č. 551/15, p.č. 551/12, p.č. 551/13, p.č.
549/3, p.č. 551/16, p.č. 551/18, p.č. 549/4, p.č. 300/44, p.č. 300/43, p.č. 300/244
a p.č. 416/2 v k.ú. Třemošnice nad Doubravou
RM/209 2022 - zařazení pozemku p.č. 45/3 v k.ú. Podhradí v Železných horách
do pasportu místních komunikací

B, bere na vědomí
-

výsledky hospodaření za 1 - 7/2022; příjmy činí 42.904.632,80 Kč a
výdaje 42.735.718,10 Kč, výdaje vč. financování 43.707.941,10 Kč;
zůstatky na účtech ke dni 31. 7. 2022: ZBÚ 15.033.488,80 Kč, spořící
účet 10.330.588,46 Kč a účet u KB 23.107.820,00 Kč

- vyhlášení volného dne pro žáky ZŠ dne 18. 11.2022
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