Usnesení Rady města Třemošnice
ze dne 20.12. 2021
A, schvaluje usnesením č.
RM/246/2021 - uzavření dodatků k nájemním smlouvám na byty v Tovární 42,

Třemošnice pro 14 osob - prodloužení nájmů o 1 rok, tj. do 31. 12. 2022
RM/247/2021 - uzavření kupní smlouvy se společností METRANS, a.s., se
w

sídlem Podleská 926, Praha, IC 40763811 - koupě a dodání 2 ks kontejnerů pro
uložení mantinelů a umělého kluziště včetně nakládky a dopravy, cena
222.012,- Kč bez DPH
RM/248/2021 - směrnici č. 5/2021 “Pravidla k uzavírání darovacích smluv

s nově přihlášenými občany na území Třemošnice nebo místních částí44
s účinností od 1. 1.2022
RM/249/2021 - směrnici č. 6/2021 „Směrnice provádění pokladních operací

s penězi a ceninami, jejich dokumentaci a evidenci v podkladně a na příjmových
místech na odborech MěU Třemošnice44 s účinností od 1. 1.2022
RM/250/2021 - v souladu s pověřením Zastupitelstva města Třemošnice ze dne

17. 12. 2012 usnesením č. 124/2012 k provádění rozpočtových opatření podle §
102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb„ o obcích, ve znění pozdějších
předpisů ve výjimečných případech rozpočtové opatření Rady města č. 2/2021,
kterým přesouvá finanční prostředky ve výdajích z paragrafu „vnitřní správa
6171“ ve výši 35.993,- Kč na paragraf „pečovatelská služba 4351“ a v příjmech
zvyšuje finanční prostředky na paragrafu „hasiči 5512“ o částku 24.078,- Kč;
jedná se převod finančních prostředků pro čerpání dotace na sociální práce a
úpravu příjmů pro hasiče za provedené zásahy)
RM/251/2021 - uzavření darovací smlouvy, kterou je městu Třemošnice

darována koupelnová stolička pro potřeby pečovatelské služby
RM/252/2021 - výpověď z nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě

s pečovatelskou službou, výpovědní lhůta 1 měsíc
RM/253/2021 - použití provozních prostředků z rozpočtu ZŠ (příspěvek na

provoz ze strany zřizovatele ZŠ) ve výši 80 tis. Kč v kalendářním roce 2022 na
stravování zaměstnanců ZŠ, příspěvek bude vyúčtován v rámci předkládaného
vyúčtování za kalendářní rok 2021, nedočerpané finanční prostředky budou
vráceny zřizovateli, případně ředitel ZŠ požádá o využití nedočerpaného
příspěvku jiným způsobem

B, bere na vědomí

• výsledky hospodaření za 1 - 11/2021; příjmy ve výši 60.530.375,28
Kč a výdaje ve výši 62.307.786,00 Kč, výdaje vč. financování ve výši
63.835.565,00 Kč; zůstatek na základním běžném účtu k 30. 11. 2021
činil 13.916.111,17 Kč, zůstatek na účtu KB činil 1.874.320,00 KČ a
na spořícím účtu 20.189.238,29 Kč
• upravené rozpočty příspěvkových organizací k 30. 11. 2021 (Mateřská
škola, Základní škola, Školní jídelna a Služby města Třemošnice); ze
strany Města Třemošnice nedochází k navýšení příspěvků

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.

