Usnesení Rady města Třemošnice
ze dne 16. 5. 2022
A, schvaluje usnesením č.
RM/97/2022 - uzavření smlouvy o dílo na vybudování kolumbária pro uložení
umových schránek na hřbitově v Třemošnici se společností Stavební společnost
Chrudim s.r.o., se sídlem Čáslavská 1247, 53701 Chrudim, IČ 49283863 za
cenu 1.184.451,- Kč bez DPH, záruka 60 měsíců, realizace nejpozději do
31. 10.2022
RM/98/2022 - uzavření smlouvy o dílo č. TOHU-OP-22-7902 na vybudování a
instalaci fotovoltaické elektrárny na objektu budovy Městského úřadu, Náměstí
Míru 451, Třemošnice se společností S-POWER ENERGIES, s.r.o., se sídlem
Jeremiášova 2581/2, 155 00 Praha 5, IČ 05192242 za cenu 808.908,- Kč bez
DPH, záruka 25 let na výkon FV panelů, 15 let na mechanické části FV panelů,
12 let na střídače, 25 let na výkonové optimizéry, 3 roky na práci a 2 roky na
elektroinstalační materiál a konstrukce, realizace nejpozději do 6 měsíců od
podpisu smlouvy
RM/99/2022 - uzavření smlouvy o dílo č. TOHU-OP-22-7903 na vybudování a
instalaci fotovoltaické elektrárny na objektu budovy Základní školy, Internátní
217, Třemošnice se společností S-POWER ENERGIES, s.r.o., se sídlem
Jeremiášova 2581/2, 155 00 Praha 5, IČ 05192242 za cenu 808.908,- Kč bez
DPH, záruka 25 let na výkon FV panelů, 15 let na mechanické části FV panelů,
12 let na střídače, 25 let na výkonové optimizéry, 3 roky na práci a 2 roky na
elektroinstalační materiál a konstrukce, realizace nejpozději do 6 měsíců od
podpisu smlouvy
RM/100/2022 - uzavření smlouvy o dílo č. TOHU-OP-22-7904 na vybudování a
instalaci fotovoltaické elektrárny na objektu budovy Mateřské školy,
Brigádnická 316, Třemošnice se společností S-POWER ENERGIES, s.r.o., se
sídlem Jeremiášova 2581/2, 155 00 Praha 5, IČ 05192242 za cenu 440.261,- Kč
bez DPH, záruka 25 let na výkon FV panelů, 15 let na mechanické části FV
panelů, 12 let na střídače, 25 let na výkonové optimizéry, 3 roky na práci a 2
roky na elektroinstalační materiál a konstrukce, realizace nejpozději do 6 měsíců
od podpisu smlouvy
RM/101/2022 - uzavření smlouvy o dílo č. TOHU-OP-22-7905 na vybudování a
instalaci fotovoltaické elektrárny na objektu budovy tribuny, Internátní 422,
Třemošnice se společností S-POWER ENERGIES, s.r.o., se sídlem Jeremiášova
2581/2, 155 00 Praha 5, IČ 05192242 za cenu 571.487,- Kč bez DPH, záruka 25
let na výkon FV panelů, 15 let na mechanické části FV panelů, 12 let na
střídače, 25 let na výkonové optimizéry', 3 roky na práci a 2 roky na

elektroinstalační materiál a konstrukce, realizace nejpozději do 6 měsíců od
podpisu smlouvy
RM/102/2022 - uzavření smlouvy o dílo na opravu střechy na budově MěÚ se
společností Dvořák - střechy s.r.o., se sídlem Na Ježkovce 720, Heřmanův
Městec, IČ 27536459, záruka 36 měsíců, cena 628.065,- Kč bez DPH, realizace
do 31. 8. 2022
RM/103/2022 - ukončení nájemní smlouvy na byt č. 211 v DPS dohodou s paní
Miroslavou Dolejšovou, Třemošnice 438 k 31. 5. 2022
RM/104/2022 - na základě doporučení sociální komise přidělení 2 volných bytů
v DPS; zároveň schvaluje uzavření nájemních smluv na příslušné byty na dobu
určitou 1 rok (dle pravidel pro přidělování bytů)
RM/105/2022 - uzavření smlouvy o umístění reklamy se společností Společnost
ista Česká republika s.r.o., IČ 61056758, se sídlem Jeremiášova 947, 155 00
Praha 5, společnost poskytne městu Třemošnice 20 tis. Kč na Folk na Lichnici
RM/106/2022 - schvaluje výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Třemošnice
takto:
pro třídu 2/A Hvězdička na maximální počet 27 dětí
pro třídu 2/B Sluníčko na maximální počet 27 dětí
pro třídu 2/C Jahůdka na maximální počet 26 dětí na všechna oddělení pro
školní rok 2022/2023, tj. do 31. 8. 2023
RM/107/2022 - objednávku na zajištění autorského dozoru při realizaci projektu
„Rekonstrukce hygienického zázemí v MŠ v Třemošnici“ u Ing. arch. Ondřeje
Rychnovského, Školní 538, Třemošnice, IČ 86908847 za cenu 500,- Kč bez
DPH/hod.
RM/108/2022 - uzavření memoranda o spolupráci se společností Destinační
společnost Východní Čechy, se sídlem nám. Republiky 12, Pardubice, IČ
75126842 ve věci zintenzivnění a zefektivnění propagace tradic a řemesel ve
Východních Čechách a Dolnoslezském vojvodství, nosné prvky budou zapojeny
projektu Karneval tradic - propagace Berlový vápenky, vše bez finančních
nároků
RM/109/2022 - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022258/VB/001, Třemošnice, U Vápenkykvn, DTS, knn se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 na pozemcích

300/2, 300/231, 849/12, 848/9,848/10, 848/13, 849/2 v k.ú. Třemošnice nad
Doubravou, jednorázová platba ve výši 5.000,- Kč + DPH(zařízení distribuční
soustavy - posílení elektrického vedení pro Tvarové pálení s.r.o., Třemošnice)
RM/110/2022 - oznámení záměru o pronájmu části pozemku p.č. 300/91 v k.ú.
Třemošnice nad Doubravou za účelem zřízení zahrádky
RM/111/2022 - oznámení záměru o prodeji pozemku p.č. 443/7 v k.ú. Podhradí
v Železných horách - jedná se o narovnání vlastnických vztahů k pozemku
RM/112/2022 - odpuštění části měsíčního nájmu za nebytový prostor Hotelu
Lichnice ve výši 14.650,- Kč pro nájemce Danu Zdražilovou, Běstvina, jako
poděkování za vstřícnost a pomoc s ubytováním ukrajinských matek s dětmi
v budově Hotelu Lichnice

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.

