Usnesení Rady města Třemošnice
ze dne 8. 8. 2022
A, schvaluje usnesením č.
RM/180/2022 - na základě provedeného hodnocení nabídek a doporučení
komise pro veřejné zakázky k realizaci projektu „Rekonstrukce komunikace ul.
Jižní, Třemošnice44 společnost VMJ STAVBY Novotný s.r.o., se sídlem
Lichnická 7, 538 42 Ronov nad Doubravou, IČ 07678452, cena 4.250.261,54 Kč
bez DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo

RM/181/2022 - na základě provedeného hodnocení nabídek a doporučení
komise pro veřejné zakázky k realizaci projektu „Atletický ovál 400 m
s běžeckou rovinkou a in-line dráhou Třemošnice44 společnost Linhart spol. s r.o.
se sídlem Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ
47052121, cena 8.591.543,14 Kč bez DPH a zároveň schvaluje uzavření
smlouvy o dílo

RM/182/2022 - nákup plynu pro maloodběr (13 odběrných míst města a
příspěvkových organizací) na rok 2023 a 2024 u společnosti innogy Energie,
s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 - Strašnice, IČ 49903209,
fixní cena pro rok 2023 činí 5.124,65/MWh a pro rok 2024 činí 3.704,29/MWh;
zároveň schvaluje uzavření smlouvy o sdružených dodávkách plynu vč.
příslušných příloh

RM/183/2022 - přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s., v rámci projektu „obědy pro děti“ v maximální celkové výši
113.878,- Kč pro Školní jídelnu Třemošnice na školní rok 2022/23

RM/184/2022 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12 ze dne 18. 5. 2022
se společností Dvořák-střechy s.r.o., se sídlem Na Ježkovce 720, Heřmanův
Městec, IČ 27536459 za cenu 57.920,- Kč bez DPH na doplnění přítlačných lišt
na střeše budovy MěU a provedení opravy střechy nad krčkem (spojení hl.
budovy s obřadní místností) - obě záležitosti je nutné provést, ceny byly
zpracovány dle ceníku původní nabídky ke smlouvě

RM/185/2022 - uzavření dodatku č. 1/2022 ke smlouvě o dílo č. 72/2009 o
odvozu odpadů ve městě Třemošnice ze dne 13. 7. 2009 se společností SOP a.s.,
se sídlem Pardubická 1630, Přelouč, IC 60913843 ve věci zavedení nové služby
- svoz PET lahví s použitým jedlým olejem a tukem, uložených na popelnicích
při svozu komunálního nebo bio odpadu, služba je poskytována zdarma
v

RM/186/2022 - objednávku na provedení výměny osvětlovacích těles
v prostorách knihovny u společnosti ELMONT.DPU s.r.o., se sídlem Starý Dvůr
38, 538 43 Třemošnice, IČ 26007355, cena 67.544,60 bez DPH, provedení do
31. 10. 2022

RM/187/2022 - uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 341/1 v k.ú.
Třemošnice o výměře 55 m2 (díl ,,P“) za účelem zřízení zahrádky s účinností od
1. 9. 2022 na dobu neurčitou s3 měsíční výpovědní lhůtou, výše nájmu 5,Kč/nr

RM/188/2022 - uzavření pojistné smlouvy na nový dopravní automobil FORD
TRANZIT pro potřeby JPO II se společností Hasičská vzájemná pojišťovna,
a.s., se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, IČ 46973451, výše ročního
pojištění činí 10.949,- Kč (havarijní pojištění + pojištění převážených osob +
pojištění všech skel)

RM/189/2022 - prodejní cenu „plaketky Lichnice“ ve výši 55,- Kč/ks

B, zamítá usnesením č.
RM/190/2022 - žádost Pardubické oblastní charity o příspěvek na zajištění
domácí hospicové péče (v roce 2022 již byl příspěvek poskytnutý)

RM/191/2022

- výzvu k uhrazení nákladů spojených s ukončením
neoprávněného užívání části pozemku p.č. 320/212 v k.ú. Třemošnice nad
Doubravou a uhrazení vynaložených nákladů na právní služby - požadavek
nájmu ve výši 5,- Kč/m2/den, tj. 27.409,0 Kč a právní služby ve výši 9.075,- Kč
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