Výpis usnesení z 3. schůze Rady města konané dne 5. 2. 2020 - anonymizovaný
číslo usnesení
2020/3/58
RM schvaluje program 3. schůze RM.
RM doporučuje ZM stanovit svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v
následujících částkách:
- místostarosta: 39 089 Kč,
- člen rady: 8 687 Kč,
- předseda výboru/komise: 4 343 Kč,
- člen výboru/komise: 3 619 Kč,
2020/3/59
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2 171 Kč.
Odměna bude poskytována od 1. 3. 2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát
člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích
změn v obsazení jednotlivých funkcí, bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné
funkce.
V případě souběhu výkonu více funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města odměna
podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.
RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování peněžitých plnění uvolněným členům
2020/3/60
zastupitelstva města Štětí
RM doporučuje ZM rozhodnout o poskytnutí peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva města
2020/3/61
Štětí a členům komisí Rady města Štětí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Štětí dle přílohy č.
2 tohoto materiálu vyjma OV Hněvice.
RM schvaluje vypovědět smlouvu o dílo s firmou Petersik Jiří, Bohosudovská 375, 417 11
2020/3/62
Sobědruhy, IČ 11464453 uzavřenou dne 20. 11. 1996.
2020/3/63

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Výtahy Petersik s. r. o., Na Březince 930/6, 150 00
Praha 5 Smíchov, IČ 25010549 v paušální ceně 930 Kč bez DPH za výtah měsíčně.

2020/3/64

RM rozhodla o uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1431/3 zahrada, označené
dle geometrického zaměření č. ad 24-534/2012 jako nájem/46 o výměře 372 m2 a pozemku
parcelní číslo st. 356 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, vše v obci Štětí, katastrální
území Štětí II za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města
Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok u orné půdy + 5 Kč/m2/rok u
zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu s ..................................................... od 1. 3. 2020 do
31. 12. 2029.

termín

zodpovídá
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2020/3/65

RM doporučila ZM rozhodnout o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to části
pozemku parcelní číslo 87 ostatní plocha, zeleň, označené dle geometrického plánu č. 133212/2019 jako pozemek parcelní číslo 87/2 zahrada o výměře 60 m2 v obci Štětí, katastrální území
Čakovice u Radouně za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku
města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tzn. ve výši 200 Kč/m2 + 21%DPH s
................................................ Štětí za celkovou kupní cenu ve výši 14 520 Kč včetně 21%DPH.
Celková kupní cena se skládá z částky za pozemkovou parcelu ve výši 12 000 Kč a 21%DPH ve
výši 2 520 Kč.

2020/3/66

RM doporučila ZM rozhodnout o nabytí věcí nemovitých formu elektronické dražby, a to pozemku
parcelní číslo 1557/15 ostatní plocha, silnice o výměře 1429 m2 a pozemku parcelní číslo 1565/6
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2020/3/67

RM doporučila ZM rozhodnout o účasti Města Štětí na elektronické dražbě konané cca v měsíci
duben - červen 2020. Pověřenou osobou při dražebním jednání bude starosta Města Štětí.

2020/3/68

2020/3/69

RM doporučila ZM rozhodnout o zaplacení dražební jistoty až do výše 100 000 Kč.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku na pozemcích
parcelní číslo 1714/1, 1715 a 1716 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro zahradní chatu č. ev.
915 na pozemku parcelní číslo 1714/4 tamtéž, s paní ...................................., Štětí, za
jednorázovou úhradu ve výši 3 573 Kč bez DPH, DPH 21% činí 750,33 Kč, celkem 4 323,33 Kč
včetně 21% DPH, po zaokrouhlení 4 323 Kč. Platba bude provedena v hotovosti v pokladně MěÚ
Štětí.

2020/3/70

RM rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a. s., IČO: 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly pro
stavbu č. IV-12-4007787/VB001 „LT, Chcebuz, pč. 497/7, vNN“. Trasa kabelu NN je vedena nad
pozemky ve vlastnictví Města Štětí parcelní číslo 501/1 a 119, oba v obci Štětí, katastrální území
Chcebuz. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 1 608 Kč bez DPH, DPH 21% činí 337,68 Kč,
celkem úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti činí 1 945,68 Kč včetně 21% DPH.

2020/3/71

RM rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 22/2018 ze dne 19. 3. 2018, dodatku č. 1
ze dne 31. 12. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 31. 7. 2019 se společností SPORTPROJEKTA PRAHA,
s.r.o., IČO: 25672886, na veřejnou zakázku „Revitalizace městského stadionu ve Štětí - II. etapa“.
V předmětném dodatku bude prodloužen termín plnění nejpozději do 31. 7. 2020. Ostatní ujednání
smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
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2020/3/72

2020/3/73

RM rozhodla o uzavření příkazní smlouvy se společností JH-Team s. r. o., IČ: 22773606 na
zajištění technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby „Přístavba Základní školy Školní
ve Štětí“. Odměna příkazníka činí celkem 144 000 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 30 240 Kč,
celková výše odměny pak činí 174 240 Kč včetně DPH
RM rozhodla o uzavření příkazní smlouvy se společností Czech project group s.r.o., IČ: 03776841
na zajištění autorského dozoru stavby v rámci realizace stavby „Přístavba Základní školy Školní ve
Štětí“. Odměna příkazníka činí 195 000 Kč bez DPH, DPH 21% činí 40 950 Kč, celková výše
odměny pak činí 235 950 Kč včetně 21% DPH.

2020/3/74

RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s panem ……………………………... na celkovou
dlužnou částku ve výši 2 980 Kč za byt č. …………………... Štětí s měsíčními splátkami 300 Kč.

2020/3/75

RM rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 46, Nové náměstí 703
ve Štětí.

2020/3/76

RM rozhodla o uzavření dodatků č. 2 se společností R A T E s.r.o., IČO: 49904507 ke smlouvě o
dodávce tepla pro vytápění a dodávce teplé vody číslo 1616-H-P, 1617-H-P, 1618-H-P a 1619-H-P
ze dne 1. 6. 2016 a dodatků č. 1 ze dne 30. 1. 2020. Předmětem dodatků č. 2 bude změna
fakturačních skupin přiřazených k odběrným místům. Ostatní ujednání smluv o dodávce tepla pro
vytápění a dodávce teplé vody číslo 1616-H-P, 1617-H-P, 1618-H-P a 1619-H-P ze dne 1. 6. 2016
a dodatků č. 1 ze dne 30. 1. 2020 nedotčená těmito dodatky č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

2020/3/77

RM rozhodla o uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za účelem sdruženého
nákupu elektrické energie pro roky 2021 - 2022 formou postupného nákupu prostřednictvím
komoditní burzy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., IČO: 27865444 dle zákona č.
229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. Smluvními stranami budou:
• Město Štětí, IČO: 00264466,
• Mateřská škola Štětí, příspěvková organizace, IČO: 72741759,
• Dům dětí a mládeže Štětí, Horova 375, IČO: 46768432,
• Základní umělecká škola Štětí, Horova 26, IČO: 46773452,
• Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice, IČO: 46773291,
• Základní škola Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice, IČO: 46773304,
• Základní škola Štětí, Školní 559, okres Litoměřice, IČO: 46773274,
• Centrální školní jídelna Štětí, Ostrovní 300, IČO: 46771956.
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2020/3/78

RM rozhodla o sdruženém nákupu elektrické energie pro Město Štětí a jeho příspěvkové
organizace pro roky 2021 - 2022 formou postupného nákupu prostřednictvím komoditní burzy
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., IČO: 27865444 v souladu s § 64, písm. c) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č.
229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. A za tímto účelem uzavření
Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky - odběratel
se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., IČO: 27865444 za poplatek, který
zahrnuje poplatek za obchodování 7 Kč/MWh bez DPH a poplatek 250 Kč bez DPH za
uskutečněnou aukci.

2020/3/79

RM rozhodla o udělení souhlasu s umístěním stavby „Rozšíření skládky odpadů CSO II ve Štětí, II.
etapa, 2. část“ společnosti Mondi Štětí a.s., Litoměřická 272, 411 08 Štětí, IČO: 26161516 pro
potřeby vydání stavebního povolení na pozemcích ve vlastnictví Města Štětí, tzn. na části pozemku
parcelní číslo 685 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 67 m2 v obci Štětí, katastrální území
Radouň u Štětí a dále na částech pozemků parcelní číslo 1239 ostatní plocha, skládka o výměře
684 m2, 1241 ostatní plocha, skládka o výměře 1977 m2, 1242 ostatní plocha, skládka o výměře
12 m2, 1243/1 ostatní plocha, skládka o výměře 212 m2, 1243/2 ostatní plocha, skládka o výměře
196 m2, 1243/3 ostatní plocha, skládka o výměře 500 m2, 1244 ostatní plocha, skládka o výměře
604 m2, 1247 ostatní plocha, skládka o výměře 11 m2, 1249 ostatní plocha, skládka o výměře 2
m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II. Ve vztahu k výše uvedeným pozemkům, je žadatel
je povinen dodržet stanovené podmínky dotčených orgánů a dalších institucí vyplývajících ze
stavebního řízení.

2020/3/80
2020/3/81

2020/3/82

2020/3/83

2020/3/84

RM schvaluje Statut komise pro sport a volný čas.
RM schvaluje plán investičních projektových záměrů Základní školy T. G. Masaryka Štětí, 9. května
444, okres Litoměřice Místního akčního plánu, na území
ORP Litoměřice, Místní akční skupiny České Středohoří.
RM schvaluje plán investičního projektového záměru Základní školy Štětí, Školní 559, okres
Litoměřice Místního akčního plánu, na území ORP Litoměřice, Místní akční skupiny České
Středohoří.
RM schvaluje plán investičního projektového záměru Základní školy Štětí, Ostrovní 300, okres
Litoměřice Místního akčního plánu, na území ORP Litoměřice, Místní akční skupiny České
Středohoří.
RM doporučuje ZM uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě ze dne 2. 10. 2018 o vytvoření společného
školského obvodu spádových základních škol zřizovaných městem Štětí mezi městem Štětí, obcí
Račice, Snědovice a Záluží.
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2020/3/85
2020/3/86
2020/3/87

2020/3/88

2020/3/89
2020/3/90

2020/3/91

2020/3/92
2020/3/93
2020/3/94
2020/3/95
2020/3/96
2020/3/97

RM doporučuje ZM uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě ze dne 2. 10. 2018 o vytvoření společného
školského obvodu spadové mateřské školy zřizované městem Štětí mezi městem Štětí, obcí Račice
a Záluží.
RM schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2014 na akci Hodina Země, která se
bude konat 28. 3. 2020 na Novém náměstí od 20.00 do 22.00 hodin.
RM ukládá OSŽPD zdůraznit místo pro přecházení na silnici III/24050 u Hněvického nádraží
pomocí VDZ a instalovat baliset-směrové sloupky v souladu s doporučením Komise dopravy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Městem Štětí a LABE WOOD, s. r. o.,
Litoměřická 272, 411 08, Štětí, IČO 22793895 při zajištění preventivní požární asistence při pracích
a činnostech, prováděných v areálu společnosti LABE WOOD, s.r.o., které souvisí s extrémním
požárním nebezpečím za cenu 300 Kč/hod. na osobu bez DPH plus náklady na pohonné hmoty
nutné pro dopravu do společnosti LABEWOOD a pro pohyb v areálu LABEWOOD plně vybaveným
hasičským vozem a náklady za případně spotřebované hasební prostředky a další materiálové
výdaje.
RM rozhodla o uzavření Smlouvy na I. čtvrtletí 2020 na výkup borové vlákniny se společností Wood
& Paper a.s., Hlína 138, 664 91 Ivančice, IČO 26229854.
RM rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti s dopravcem p.
Břetislavem Kafkou, Chcebuz 28, 411 73 Chcebuz, IČO 47323086.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb
mezi Městem Štětí, Mírové nám. 163, Štětí, IČ 00264466, DIČ CZ00264466 a Ústeckým krajem,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ 70892156, DIČ CZ70892156.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvkové organizaci čerpání Rezervního fondu ve výši
40000 Kč na výměnu koberců v MŠ Poupě a MŠ Beruška.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvkové organizaci čerpání Rezervního fondu ve výši
50000 Kč na opravu zábradlí před MŠ Beruška.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvkové organizaci čerpání Rezervního fondu ve výši
39999 Kč na nákup zahradního prvku do MŠ Poupě.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvkové organizaci čerpání Rezervního fondu ve výši
20000 Kč na nákup zahradního prvku do MŠ Duha.
RM schvaluje převod částky 40000 Kč z Rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola
Štětí, příspěvková organizace do Fondu investic.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvkové organizaci čerpání Fondu investic ve výši 190000
Kč na nákup konvektomatu.

30.9.2020

OSŽPD
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2020/3/98
2020/3/99
2020/3/100
2020/3/101
2020/3/102
2020/3/103
2020/3/104

2020/3/105
2020/3/106
2020/3/107
2020/3/108
2020/3/109
2020/3/110

2020/3/111

2020/3/112

2020/3/113

RM schvaluje Základní umělecké škole Štětí, Horova 26 čerpání Fondu investic ve výši 410000 Kč
na nákup klavírního křídla.
RM schvaluje Základní umělecké škole Štětí, Horova 26 čerpání Fondu investic ve výši 90000 Kč
na nákup přenosného Stage piana zn. NORD.
RM schvaluje převod částky 150000 Kč z Rezervního fondu příspěvkové organizace Centrální
školní jídelna Štětí, Ostrovní 300 do Fondu investic.
RM schvaluje Centrální školní jídelně Štětí, Ostrovní 300 čerpání Fondu investic ve výši 755000 Kč
na nákup výdejního pultu do jídelny Ostrovní.
RM schvaluje Centrální školní jídelně Štětí, Ostrovní 300 čerpání Fondu investic ve výši 150000 Kč
na nákup výdajového a objednávkového terminálu do jídelny Ostrovní.
RM schvaluje závazné ukazatele příspěvkových organizací pro rok 2020.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice přijetí
účelového finančního daru od společnosti TRCZ s.r.o. ve výši 28 944 Kč na nákup pomůcek a
materiálu pro realizaci projektu „Technika má budoucnost“.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice čerpání
Rezervního fondu ve výši 28 944 Kč na nákup pomůcek a materiálu pro realizaci projektu
„Technika má budoucnost“.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice odpisový plán
na rok 2020.
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375 odpisový plán na rok 2020.
RM doporučuje ZM I. Rozpočtové opatření k 13. 2. 2020 ke schválení.
RM schvaluje Směrnici o finančním majetku Města Štětí s účinností od 6. 2. 2020.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci SK Štětí, z.s. na realizaci projektu
„Zajištění sportovní činnosti SK Štětí, z.s. na rok 2020“ ve výši 4 000 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci TJ KVS Štětí, z.s. na realizaci projektu
„Sport 2020 - TJ KVS Štětí, z.s.“ ve výši 1 030 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Český rybářský svaz, z.s., místní
organizace Štětí na realizaci projektu „Podpora dětí a mládeže v rybářském sportu, závodní
činnost“ ve výši 300 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Labe aréna, z.s. na realizaci projektu
„Labe aréna Štětí & Česko vesluje v roce 2020“ ve výši 300 000 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
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2020/3/114
2020/3/115
2020/3/116
2020/3/117
2020/3/118

2020/3/119

2020/3/120
2020/3/121

2020/3/122

2020/3/123

2020/3/124
2020/3/125

RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Karatedó Steklý, z.s. na realizaci
projektu „Rozvoj bojových umění ve Štětí“ ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci SK Nephilim, z.s. na realizaci projektu
„Twirling a reprezentace“ ve výši 40 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci KČT, odbor Štětí na realizaci projektu „Turistika pro
širokou veřejnost“ ve výši 40 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Fotoklub Štětí,z.s. na realizaci projektu „Proměny Štětí a
okolí“ ve výši 20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Počeplice sobě, z.s. na realizaci projektu „Organizace
kulturních a společenských aktivit v obci Počeplice“ ve výši 49 500 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Spolek Chcebuz na realizaci projektu „Volnočasové a
sportovní aktivity mládeže a občanů obce Chcebuz konaných spolkem Chcebuz“ ve výši 49 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci „Brocno“ na realizaci projektu „Kulturně společenské
aktivity zaměřené na děti a podpora místních tradic“ ve výši 40 000 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Český kynologický svaz ZKO Štětí - 068 na realizaci
projektu „Celoroční činnost“ ve výši 35 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci NADĚJE na realizaci projektu „Terénní
program NADĚJE ve Štětí“ ve výši 30 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Poskytnutím
dotace město Štětí přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 128 k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci NADĚJE na realizaci projektu
„Odborné sociální poradenství NADĚJE (dluhová poradna) ve Štětí“ ve výši 60 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy. Poskytnutím dotace město Štětí přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č.
128 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Hospic sv. Štěpána, z.s. na realizaci
projektu „Hospicová péče pro občany města Štětí v roce 2020“ ve výši 100 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Dobro-volně, z.s. na realizaci projektu „Rozvoj
dobrovolnictví ve Štětí“ ve výši 45 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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2020/3/126

RM schvaluje přidělení dotace organizaci Diecézní charita Litoměřice na realizaci projektu
„Poradenské centrum Litoměřice“ ve výši 5 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Poskytnutím
dotace město Štětí přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 34 k zajištění dostupnosti poskytování
sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

2020/3/127

RM schvaluje přidělení dotace organizaci Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace
Štětí na realizaci projektu „Informační centrum pro zdravotně postižené, seniory i veřejnost s
půjčovnou kompenzačních pomůcek“ ve výši 24 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2020/3/128

RM schvaluje přidělení dotace organizaci Spirála, Ústecký kraj, z.s. na realizaci projektu „Linka
pomoci“ ve výši 6 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Poskytnutím dotace město Štětí
přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 167 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

2020/3/129

RM schvaluje přidělení dotace organizaci Spirála, Ústecký kraj, z.s. na realizaci projektu
„Intervenční centrum, Ústecký kraj“ ve výši 6 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Poskytnutím dotace město Štětí přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 21 k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

2020/3/130

2020/3/131

2020/3/132
2020/3/133
2020/3/134

RM schvaluje přidělení dotace organizaci Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace
Štětí na realizaci projektu „Cvičení a relaxace pro zdravotně postižené, seniory i veřejnost“ ve výši 3
500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů
Štětí na realizaci projektu „Celoroční činnost Sboru dobrovolných hasičů“ ve výši 175 000 kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Asociace TOM ČR, TOM 21202
TULÁCI na realizaci projektu „Celoroční oddílová činnost“ ve výši 100 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Klub Šachistů Štětí, spolek na realizaci projektu „Každý
pěšec se může stát Dámou“ ve výši 40 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Klub plastikových modelářů Štětí, z.s. na realizaci
projektu „Modelářský kroužek“ ve výši 40 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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2020/3/135
2020/3/136
2020/3/137
2020/3/138
2020/3/139

nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:

RM schvaluje přidělení dotace organizaci Junák – český skaut, středisko Štětí, z.s. na realizaci
projektu „Celoroční činnost Skautského střediska Štětí“ ve výši 40 000 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
RM doporučuje ZM schválit přesun prostředků v Grantovém programu Města Štětí částku 120 000
Kč z oblasti B do oblasti D.
RM ukládá komisi dopravy prověřit možnost snížení rychlosti v místě pro přecházení u parkoviště
Hněvice. Termín 29. 2. 2020.
RM ruší komisi pro územní plánování a rozvoj.
RM schvaluje program jednání ZM 13. 2. 2020.
nepřijatá usnesení:
RM rozhodla o zveřejnění záměru nabytí věci nemovité, a to podílu o velikosti 1/3 vzhledem k celku
pozemku parcelní číslo 526 orná půda o výměře 5 075 m2 v obci Štětí, katastrální území
Počeplice.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace panu Václavu Papíkovi na realizaci projektu
„Splněný sen“ ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace Mgr. Janu Váňovi na realizaci projektu „Sportovní den mládeže s
TAJV“ ve výši 7 500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Fire Rescue, z.s. na realizaci projektu
„První pomoc živě“ ve výši 120 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

29.2.2020

komise dopravy

