Usnesení Rady města Třemošnice
ze dne 6.12. 2021
A, schvaluje usnesením č.
RM/235/2021 - objednání 2 ks kontejnerů na uložení mantinelů a podesty
z kluziště (po skončení sezóny) u společnosti METRAS, a. s., se sídlem
Podleská 626/5, Praha 10 - Uhříněves, cena cca 300 tis. Kč (cena je včetně
nakládky a dopravy)
RM/236/2021 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pozemky a
nemovitosti ze dne 30. 6. 2006 s příspěvkovou organizací Služby města
Třemošnice, IČ 75074796, se sídlem Jižní 22, 538 43 Třemošnice k 31. 12. 2021
RM/237/2021 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na
MINIGOLFOVÉ HŘIŠTĚ umístěné na pozemku p. č. 281 v k. ú. Třemošnice
nad Doubravou ze dne 14. 7. 2011 s příspěvkovou organizací Služby města
Třemošnice, IČ 75074796, se sídlem Jižní 22, 538 43 Třemošnice k 31. 12. 2021
RM/238/2021 - uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky a nemovitosti p.č.
830/1, 280/2, 280/14,280/1, 281,274/4,274/1, 863, 278/2,2/3, 1 a st. p.č.
865,747, 29/1, 656/1, dále hrázděná část č.p. 50 na pozemku p.č. st. 60 a budova
tělocvičny na st. p.č. 219 vše v k.ú. Třemošnice nad Doubravou s příspěvkovou
organizací Služby města Třemošnice, IČ 75074796, se sídlem Jižní 22, 538 43
Třemošnice s účinností od 1. 1.2022
RM/239/2021 - přijetí a navýšení účelově určeného finančního daru od
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu „obědy pro děti“ o částku
4.320,- Kč (18 dětí x 120 dní x 2) pro Školní jídelnu Třemošnice na školní rok
2021/22 z důvodu navýšení ceny obědů
RM/240/2021 - uzavření smlouvy pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho
provozování vč. zvláštního ujednání ke smlouvě se společností Zásilkovna s.r.o.,
se sídlem Lihovarská 1060/12, Praha 9 - Libeň, IČ 28408306 - umístění
Z-Boxu na náměstí u čp. 56, cena 50,- Kč + DPH ročně
RM/241/2021 - uzavření smlouvy o poskytování pozáručního servisu na
frankovací stroj Quadient se společností EVROFIN Int. spol. s r.o., se sídlem
Sienkiewiczova 2, Ústí nad Labem, 1 x ročně, cena 1.790,- Kč bez DPH,
doprava 11,- Kč/km + případné náhradní díly
RM/242/2021 - uzavření dodatku č. 2 pachtovní smlouvy č. 1090 ze dne
4. 10. 2018 na pozemky v lokalitě „za větrolamem“ se společností ZS Vilémov,
a.s., se sídlem Vilémov 227, IČ 00123170 - rozšíření o nově nabyté pozemky ve

vlastnictví města Třemošnice, výměra propachtovaných pozemků činí 3,5365
ha, pachtovné 12.378,- Kč za rok
RM/243/2021 - uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na spoluvlastnický
podíl na pozemku p.č. 305/26 v k.ú. Třemošnici nad Doubravou, se společností
ZS Vilémov, a.s., se sídlem Vilémov 227, IČ 00123170 doba určitá do
30. 9. 2022, pachtovné činí 337,- Kč za rok
RM/244/2021 - uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytů v domě
s pečovatelskou službou, Jižní 438, Třemošnice - prodloužení nájmu 14 bytů
o 1 rok

B, doporučuje usnesením č.
RM/245/2021 - Zastupitelstvu města Třemošnice ke schválení odpuštění
nájemného za nebytové prostory Club hotelu a Hotelu Lichnice na 1. čtvrtletí
roku 2022 z důvodu platných epidemiologických opatření, která omezují provoz
restauračních zařízení a Město Třemošnice má zájem na zachování jejich
provozu

C, bere na vědomí
V"

• ceník jídel poskytovaných ve Školní jídelně Třemošnice s účinností od
1. 1.2022
• uzavření provozu ve Školní jídelně Třemošnice z důvodu čerpání řádné
dovolené od 27. 12. do 31. 12. 2021

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.

