Usnesení Zastupitelstva města Třemošnice
ze dne 27. 3. 2019
Zastupitelstvo města Třemošnice

A, schvaluje
24/2019 - zařazení investičních akcí pro rok 2019:
rekonstrukce střechy nad garážemi u čp. 42, Tovární ulice – havárie,
rekonstrukce střechy na budově čp. 320, Tovární ulice – havarijní stav a výměna
plynového kotle v budově tribuny čp. 422, Internátní ulice – havárie
25/2019 – rozpočtové opatření č. ZM/2/2019 podle přílohy č. 1
26/2019 – pro realizaci investiční akce „Rekonstrukce střechy na budově čp. 320
ulice Tovární“ společnost David Dvořák, DVOŘÁK – STŘECHY, se sídlem
Na Ježkovce 720, 538 03 Heřmanův Městec, IČ 27536459, cena 224.977,- Kč
bez DPH
27/2019 – prodej pozemků p.č. 320/239 o výměře 511 m2 a p.č. 320/240 o
výměře 660 m2 vše v k.ú. Třemošnice nad Doubravou za cenu 450 Kč/m2 + 21
% DPH, město uhradí poplatek KÚ (dle podmínek prodeje pozemků v lokalitě
„Pod benzinkou II“)
28/2019 – prodej pozemku p.č. 1/38 o výměře 147 m2 v k.ú. Skoranov, cena
70,- Kč/m2, kupující uhradí poplatek KÚ
29/2019 – koupi spoluvlastnického podílu id. 6/24 pozemku p.č. 322/4 v k.ú.
Třemošnice nad Doubravou, cena 100 Kč/m2, město uhradí poplatek KÚ
30/2019 – uzavření darovací smlouvy, kterou spoluvlastníci pozemku p.č. 439/3
v k.ú. Třemošnice nad Doubravou darují městu Třemošnice spoluvlastnické
podíly na pozemku; jedná se o 1/24; id. 2/24 a id. 1/12, město uhradí poplatek
KÚ
31/2019 – zrušení předkupního práva u pozemků p.č. 320/215, st. 1055, st. 1056
v k.ú. Třemošnice nad Doubravou (splnění podmínek kupní smlouvy –
Lovětínská ulice), město uhradí poplatek KÚ

32/2019 – zrušení předkupního práva u pozemků p.č. 320/206 a st. 1058 v k.ú.
Třemošnice nad Doubravou (splnění podmínek kupní smlouvy – Lovětínská
ulice), město uhradí poplatek KÚ
33/2019 – podání žádosti na Státní pozemkový úřad (Krajský pozemkový úřad
pro Pardubický kraj) o bezúplatný převod pozemku p.č. 446/1 v k.ú. Třemošnice
nad Doubravou (pozemek v části ulice Přípotoční)

B, potvrzuje
34/2019 – rozhodnutí Rady města o zahájení prací na opravě střechy nad
garážemi u čp. 42 v Tovární ulici, kterou poničila vichřice dne 10. 3. 2019,
opravu provede pan Milan Bárta, Prachovice, Průběžná 6, IČ 10476237, cena
156.432,- Kč bez DPH

C, bere na vědomí
- výsledky hospodaření za 1-2/2019; příjmy ve výši 14.858.622,92 Kč; výdaje
ve výši 6.096.884,58 Kč a výdaje včetně financování ve výši 6.374.662,58 Kč
- zápis z kontroly provedené kontrolním výborem v kulturním domě
- zápis provedený kontrolním výborem v Club hotelu a na tenisových kurtech

…………………………..
Josef Dvořák
místostarosta

……………………………
Ing. Miroslav Bubeník
starosta

Zveřejňované usnesení je upraveno z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

