Usnesení Rady města Třemošnice
ze dne 21. 4. 2022
A, schvaluje usnesením č.
RM/76/2022 - výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Třemošnice pro třídu 2/B
Sluníčko na maximální počet 26 dětí do 31. 8. 2022
v

RM/77/2022 - uzavření provozu MS dne 4. července 2022 a od 18. července do
12. srpna 2022
RM/78/2022 - provedení modernizace metalické sítě, která se uskuteční
doplněním o optickou síť; zároveň město vyjadřuje souhlas s umístěním optické
přípojky a vnitřních rozvodů pro nemovitosti v majetku města Třemošnice;
jedná se o čp, 320, 42, 402, 80, 365, 316, 451 a 56; modernizaci provede
bezplatně společnost CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Praha 9,
IČ 04084063
RM/79/2022 - objednávku na zpracování projektu lávky a výrobník výkresů pro
lávku pro pěší u SOS v Třemošnici u Ing. Václava Nevrlého, Počátky 57, 538 07
Seč, IČ 49804812, cena 28.000,- Kč + DPH, termín 31. 5. 2022
v

RM/80/2022 - uzavření příkazní smlouvy na komplexní zajištění administrace
výběrového řízení na dodavatele projektu „Atletický ovál 400 m s běžeckou
rovinkou a in-line dráhou Třemošnice a oprava střešního pláště na tribuně ve
sportovním areálu v Třemošnici44 u společnosti ARTENDR s.r.o., se sídlem
Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, IČ 24190853, cena 30.000,- Kč + DPH
RM/81/2022 - uzavření darovacích smluv s nově přihlášenými občany v souladu
s Výzvou „Staň se občanem města Třemošnice44, kteří splňují podmínky a
pravidla stanovená ve Směrnici č. 5/2021 „Pravidla k uzavírání DS snově
přihlášenými občany na území Třemošnice nebo místních částí44 podle seznamu,
který je přílohou č. 2 (24 občanů); finanční dar ve výši 5.000,- Kč/nově
přihlášená osoba se poskytne v souladu se Směrnicí č. 5 nejpozději do 3 měsíců
od přihlášení k trvalému pobytu, pokud je občan v době uzavření darovací
smlouvy stále občanem města Třemošnice
RM/82/2022 - uzavření darovací smlouvy, kterou společnost SOP a.s., se sídlem
Pardubická 1630, Přelouč, IČ 60913843 poskytne městu Třemošnice věcný dar
(2 ks kontejnerů) v hodnotě 11.000,- Kč

RM/83/2022 - uzavření smlouvy o dodávce reklamní služby se společností
Recycling-kovové odpady a.s., se sídlem Hermannova 561, Chotěboř, IČ
25252852, na základě které poskytne společnost městu Třemošnice za plnění
reklamy finanční částku ve výši 10.000,- Kč (prezentace společnosti na akci a
v tisku dne 12. 6. 2022 - oslavy města)
RM/84/2022 - zásah do pozemku ve vlastnictví Města Třemošnice na pozemku
p.č. 404/1 v k.ú. Třemošnice nad Doubravou za účelem umístění sloupku pro
monitorování vodovodní a kanalizační sítě
RM/85/2022 - uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se
společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, Praha, IČ
27257843; 2 ks velkoobjemových kontejnerů budou umístěny v areálu sběrného
dvora U Vápenky, Třemošnice a budou sloužit pro zpětný odběr zařízení
skupiny chlazení a pro velké a malé spotřebiče
RM/86/2022 - uzavření nájemní smlouvy na byt 2 + kk v čp. 449, náměstí Míru,
s účinností od 1. 5. 2022, doba určitá 1 rok, výše nájmu 135,- Kč/m2/měsíc +
služby (elektřina, plyn, voda) - pomoc ukrajinské rodině
RM/87/2022 - v souladu se Zřizovací listinou Služeb města Třemošnice nákup
starší multikary M 26, která je v dobrém technickém stavu za cenu 350 tis. Kč +
DPH u společnosti KOMAT a.s., se sídlem Dolní Třebonín 196, IČ 26089505,
na úhradu finanční částky budou použity finanční prostředky z investičního
fondu Služby města Třemošnice
B, zamítá usnesením č.
RM/88/2022 - prodej i pronájem části pozemku p.č. 432/1 v k.ú. Podhradí
v Železných horách; pozemek je místní komunikací a slouží jako přístup do
chatové oblasti Lovětín, není zřejmé, zda nebude v budoucnu potřebný
C, bere na vědomí
výsledky hospodaření za 1 - 3/2022; příjmy činí 16.493.888,30 Kč a výdaje
26.416.245,11 Kč, výdaje vč. financování 26.832.912,1 1 Kč; zůstatky na účtech
ke dni 31.3. 2022: ZBU 6.270.396,69 Kč, spořící účet 10.241.752,81 Kč a účet
u KB 22.379.320,00 Kč

Josef Dvořák v.r.
místostarosta

Ing. Miroslav Bubeník v.r.
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.

