Usnesení Rady města Třemošnice
ze dne 7. 3. 2022
A, schvaluje usnesením č.
RM/46/2022 - uzavření smlouvy o organizování veřejné služby ve městě
Třemošnice č. ECR-VS-2/2022 s Českou republikou - Úřadem práce ČR, se
sídlem Dobrovského 1278/25, Praha, IČ 72496991
RM/47/2022 - uzavření smlouvy o dílo v souladu s usnesením č. ZM/6/2022 se
společností KOVO, spol. s r.o., se sídlem Bořek 18, Horka I, Čáslav, IČ
62966162 na dodání a montáž 2 ks přístřešků v areálu Služeb města Třemošnice,
cena dle cenové nabídky 715.052,- Kč + DPH, termín do 30. 6. 2022, 1. záloha
při podpisu smlouvy ve výši 330.000,- Kč + DPH, 2. záloha ve výši 180.000,Kč + DPH po dodání ocelové konstrukce a materiálu opláštění, doplatek ve výši
205.052,- Kč + DPH po převzetí díla
RM/48/2022 - uzavření smlouvy o dílo v souladu s usnesením ZM/6/2022 na
zhotovení základů a výstavbu opěrné zdi v areálu Služeb města Třemošnice Radek Rímek, Zednické práce, Kostelec u Heřmanova Městce 28, 538 03
Heřmanův Městec, IČ 72811455, cena dle cenové nabídky ve výši 512.250,- Kč
+ DPH, termín duben - květen 2022
RM/49/2022 - uzavření smlouvy o dílo v souladu s usnesením č. ZM/5/2022 se
společností Hana Walweelová - WGW minigolf, se sídlem Petrovice 120, IČ
70588775, na výměnu desek u 18 hobby golfu dle cenové nabídky 239.500,- Kč
+ DPH, termín do 31. 5. 2022, poskytnutí zálohy ve výši 50 % ceny (oprava
minigolfu)
RM/50/2022 - úhradu stravování pro děti z rodin ukrajinských uprchlíků na
dobu nezbytně nutnou; obědy pro děti, pokud budou navštěvovat Základní školu
v Třemošnici a úhradu stravování pro děti v Mateřské škole v Třemošnici
RM/51/2022 - poskytování materiálně technické pomoci pro rodiny
ukrajinských uprchlíků na dobu nezbytně nutnou (např. nezbytné potřebné
vybavení ubytovaným v Club hotelu a na tribuně, příp. i v jiné vhodné
nemovitosti)
RM/52/2022 - uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 26. 1. 2021 se
společnost Auto Trutnov s. r. o., se sídlem Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, IČ
25931270, ve věci prodloužení termínu dodání dopravního automobilu pro

potřeby JSDH do 30. 7. 2022 z důvodu aktuální situace na automobilovém trhu
(veřejná zakázka “Dopravní automobil - Třemošnice“)
RM/53/2022 - objednávku pro společnost COPROSYS - LEONET s. r. o., IČ
27525678, se sídlem náměstí T.G. Masaryka 198, 583 01 Chotěboř, na rozšíření
internetu v budově kulturního domu, cena 71.213,- Kč + DPH, termín do
30. 6. 2022
RM/54/2022 - uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytů v domě
s pečovatelskou službou, Jižní 438, Třemošnice - prodloužení nájmu 6 bytů o 1
rok
RM/55/2022 - finanční dar ve výši 2.000,- Kč pro záchrannou stanici a
ekocentrum „Pasíčka“, se sídlem Bor u Skutče 47, Proseč, IČ 68210965, na
částečnou úhradu provozních výdajů záchranné stanice

místostarosta

Ing. Miroslav Bubeník
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.

