Usnesení Rady města Třemošnice
ze dne 2. 5. 2022
A, schvaluje usnesením č.
RM/89/2022 - odpuštění jednoho měsíčního nájmu za nebytový prostor Club
hotelu ve výši 15.456,- Kč pro nájemce Mgr. Milana a Jakuba Žďánských,
Třemošnice jako poděkování za vstřícnost a pomoc s ubytováním ukrajinských
matek s dětmi v budově Club hotelu
RM/90/2022 - výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Třemošnice pro třídu 2/A
Hvězdička na maximální počet 26 dětí do 31. 8. 2022
RM/91/2022 - uzavření smlouvy o poskytování produktu 101-0010 www
stránky - na zajištění provozu webových stránek města Třemošnice se
společností Galileo Corporation s.r.o., se sídlem Březenecká 4808, Chomutov,
IČ 25448714, roční platba 10.400,- Kč + DPH
RM/92/2022 - uzavření smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce
z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 s Pardubickým krajem, se sídlem
Komenského náměstí 125, Pardubice, IC 70892822, na základě které město
Třemošnice obdrží dotaci na pořízení tlakových lahví k dýchací technice
maximálně do výše 70 % skutečných nákladů (max. 42.000,- Kč)
v

RM/93/2022 - odpisový plán příspěvkové organizace Služby města Třemošnice
na rok 2022 ve výši 311.727,- Kč

B, doporučuje usnesením č.
RM/94/2022 - realizaci zakázky „Kolumbárium II“, přestože komise pro veřejné
zakázky vzhledem k vysoké ceně 1.184.451,- Kč bez DPH a neporovnatelnosti
sjinou nabídkou (byla doručena 1 nabídka) realizaci nedoporučila; zakázka
bude realizována, pokud zastupitelstvo uvolní finanční prostředky na tuto
investici
RM/95/2022 - realizaci zakázky „Fotovoltaika“ (umístění na budovách MěÚ,
ZS, MS a tribuny), přestože byla doručena 1 nabídka a komise pro veřejné
zakázky nemohlo provést porovnání nákladů, cena 2.629.564,- Kč bez DPH;
zakázka bude realizována, pokud zastupitelstvo uvolní finanční prostředky na
tuto investici
v

v

C, zamítá usnesením č.
RM/96/2022 - žádost p. Hájka, Starý Dvůr o výsadbu thují na pozemku ve
vlastnictví města Třemošnice p. č. 299/19 v k.ú. Starý Dvůr (přilehlý pozemek
st. p.č. 25 v k.ú. Starý Dvůr je dostatečně velký, aby si majitelka mohla vysadit
thuje na vlastním pozemku)

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.

