Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města konané dne 30. 8. 2017 - anonymizovaný
číslo usnesení
2017/17/517
RM schvaluje program 17. schůze RM.
2017/17/518
RM revokuje usnesení č. 2017/6/185 ze dne 15. 3. 2017.
RM revokuje usnesení č. 2017/10/306 ze dne 10. 5. 2017, kterým bylo schváleno ukončení
smlouvy o nájmu nemovitostí a nájmu věcí movitých a správě pronajatého pozemku č. 2/94 ze dne
2017/17/519
28. 3. 1994 včetně všech dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, uzavřené mezi Městem Štětí a
společností R A T E s.r.o., a to dohodou ke dni 30. 6. 2017.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1561/3 orná půda, označené dle
zaměření ad24-583/2015 jako pacht/6 + podíl pozemku označeného jako cesta o celkové výměře
2017/17/520
438,8 m2 a pozemku parcelní číslo St. 333 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, vše v obci
Štětí, katastrální území Štětí II.
RM schvaluje záměr pachtu částí pozemků parcelní číslo 1820 vinice a 1821/1 orná půda,
2017/17/521
označených dle zaměření č. ad1215-603/2017 jako pacht/B o celkové výměře 1095 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 27/1 zahrada, označené dle zaměření
ad66-520/2007 jako nájem/6 + podíl pozemku označeného jako cesta o celkové výměře 389 m2 a
2017/17/522
pozemku parcelní číslo St. 161 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Stračí.
2017/17/523

RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků parcelní číslo 1624/9 ostatní plocha, manipulační
plocha a 1623/1 ostatní plocha, manipulační plocha, označených dle zaměření č. ad 316-541/2006
jako nájem/12 o celkové výměře 53 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2017/17/524

RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků parcelní číslo 1624/9 ostatní plocha, manipulační
plocha a 1623/1 ostatní plocha, manipulační plocha, označených dle zaměření č. ad 316-541/2006
jako nájem/13 o celkové výměře 72 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2017/17/525

2017/17/526

2017/17/527

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parcelní číslo 1624/9 ostatní plocha, manipulační
plocha, označené dle zaměření č. ad 316-541/2006 jako nájem/14 o celkové výměře 63 m2 v obci
Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1155/81 zahrada o výměře 1035 m2 v obci
Štětí, katastrální území Štětí I za cenu schválenou ZM dne 15. 12. 2011, tj. 754 Kč/m2 + ostatní
náklady včetně DPH.
RM schvaluje záměr bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu o velikosti 2/12 vzhledem k
celku pozemku parcelní číslo 120/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 214 m2 v obci
Štětí, katastrální území Chcebuz.

termín

zodpovídá
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2017/17/528

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1714/1 orná půda, označené
dle zaměření č. ad197-590/2017 jako pacht/C o výměře 1211 m2 a 1714/4 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 18 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I 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
.........................................., Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2027.

2017/17/529

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu pozemku parcelní číslo 1987/1 orná půda o výměře 1274
m2 a části pozemku parcelní číslo 1988/3 orná půda (1/2 přístupové cesty) o výměře 53 m2, vše v
obci Štětí, katastrální území Štětí I 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 k
zahrádkářskému účelu s ..............................................., Štětí od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2027.

2017/17/530

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1431/3 orná půda, označené
dle zaměření ad 24-534/2012 jako nájem/45 + podíl pozemku označeného jako cesta o celkové
výměře 456,7 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 k zahrádkářskému účelu s .................................................od 1. 9. 2017 do
31. 12. 2027.

2017/17/531

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1431/3 orná půda, označené
dle zaměření ad 24-534/2012 jako nájem/46 + podíl pozemku označeného jako cesta o celkové
výměře 433,7 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. 9. 2017 do 31. 12. 2027.

2017/17/532

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1561/1 orná půda, označené
dle zaměření ad24-536/2017 jako pacht/23 o výměře 338 m2 + podíl pozemku označeného jako
pacht/22 (cesta) o výměře 49 m2 a pozemku parcelní číslo St. 336 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 13 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 + 5 Kč/m2/rok u zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu
s................................................ od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2027.
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2017/17/533

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 1155/79
zahrada o výměře 1035 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu schválenou ZM dne 15.
12. 2011, tj. 754,- Kč/m2 + ostatní náklady včetně DPH, a to za celkovou kupní cenu ve výši 811
606,- Kč včetně DPH, .......................................... Śtětí. Kupní smlouva musí obsahovat ujednání:
Prodávající a kupující se pro případ porušení níže uvedené povinnosti kupujícím dohodli na smluvní
pokutě podle § 2048 a násl. občanského zákoníku s tím, že v případě, kdy kupující nemovitost
popsanou v kupní smlouvě prodá nebo zcizí jiným způsobem dříve, než příslušnému stavebnímu
úřadu v souladu se stavebním zákonem oznámí užívání dokončené stavby rodinného domu na
tomto pozemku postaveném, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč/m2 do 14 dnů od
provedení vkladu vlastnického práva k tomuto pozemku do katastru nemovitostí a dále, že kupující
je povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že porušení této povinnosti nezavinil.

2017/17/534

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parcelní číslo
1647/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, označené dle geometrického plánu č. 302-545/2017
jako 1647/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m2, 1647/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace, označené dle geometrického plánu č. 302-545/2017 jako 1647/15 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 3 m2 a 1648/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, označené dle geometrického
plánu č. 302-545/2017 jako 1648/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 79 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Radouň u Štětí za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z
majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 200,- Kč/m2 (u území
obytného určeného pro nízkopodlažní zástavbu venkovského typu) a 100,- Kč/m2 (u plochy
individuální rekreace – zahrádky a zahrady u objektů RD) + ostatní náklady, tj. celkem 17 025 Kč s
................................. Štětí.

2017/17/535

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nemovitostí a nájmu věcí movitých a správě pronajatého
pozemku č. 2/94 ze dne 28. 3. 1994 včetně všech dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, uzavřené mezi
Městem Štětí a společností R A T E s.r.o., a to dohodou ke dni 31.12.2017.

2017/17/536

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vodovodní
přípojku vedenou přes pozemky parcelní číslo 1647/5, 1647/7 a 1647/9 a vodoměrnou šachtu na
pozemku parcelní číslo 1647/7 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí, pro pozemek parcelní
číslo st. 30/4, jehož součástí je stavba č. p. ....... tamtéž, s paní..................., bytem .......................,
Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo
Města Štětí k věcem nemovitým.
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2017/17/537

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vodovodní
přípojku vedenou přes pozemek parcelní číslo 872/5 v obci Štětí, katastrální území Stračí, pro
pozemek parcelní číslo st. 61, kde se nachází novostavba rodinného domu, tamtéž, s paní
.................................... Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen
omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

2017/17/538

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu se společností Ředitelství vodních cest ČR, IČ: 67981801, se
sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1- Nové Město, pro stavbu „Přístaviště
Štětí - přípojka NN“. Výše náhrady bude vycházet z platného právního předpisu Města Štětí.

2017/17/539

2017/17/540

2017/17/541

2017/17/542

2017/17/543

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě se
společností R A T E s.r.o., IČ: 49904507 pro stavbu „Přeložka rozvodného tepelného zařízení
určeného k dodávce tepelné energie na stavbu Novostavba Ateliéru ZUŠ, Štětí, Horova, 411 08
Štětí, na parcele č. 484/1, 484/3, v katastrálním území Štětí I“. Jednorázová výše náhrady za
zřízení služebnosti bude 3 220,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 676,20 Kč, celková náhrada činí 3
896,20 Kč včetně 21% DPH.
RM schvaluje uzavření smlouvy o přeložce kabelu v Pivovarské ulici pro stavbu „LT-Štětí-NN,
přeložka kabelu, Pivovarská“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Předpokládaná výše nákladů na přeložku činí 21
868,- Kč bez DPH. Náklady na přeložku ve výši skutečně provedených prací budou uhrazeny po
ukončení realizace přeložky.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ALESTRA s.r.o., IČ: 29196485 na akci
„Dětské hřiště – Štětí, Čakovice“ za cenu díla ve výši 194 547,70 Kč bez DPH, DPH 21% činí 40
855,02 Kč, celkem 235 402,72 Kč včetně 21% DPH.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ARTESO spol. s r.o., IČ: 25014871 na akci
„Chodníky Ostrovní, Štětí“ za cenu díla ve výši 483 765,27 Kč bez DPH, DPH 21% činí 101 590,71
Kč, celkem 585 355,98 Kč včetně 21% DPH.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ARTESO spol. s r.o., IČ: 25014871 na akci
„Stezka Štětí – Stračí – 2. část“ za cenu díla ve výši 2 654 484,13 Kč bez DPH, DPH 21% činí 557
441,67 Kč, celkem 3 211 925,80 Kč včetně 21% DPH.

2017/17/544

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s…………………………….. na celkovou dlužnou
částku 10 875 Kč za byt č. ………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000 Kč.

2017/17/545

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. …………………………. ve Štětí nájemkyni
……………………., a to od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017.

Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města konané dne 30. 8. 2017 - anonymizovaný
2017/17/546

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní…………………... na celkovou dlužnou částku
9 895 Kč za byt č. ………………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000 Kč.

2017/17/547

RM schvaluje vyčlenění služebního bytu č. …………………….ve Štětí z bytového fondu a jeho
přidělení jako bytu služebního paní …………………. na dobu určitou – po dobu trvání pracovního
poměru u Města Štětí.

2017/17/548

RM doporučuje ZM uzavření kupní smlouvy na výkup bytové jednotky č. 63/1 o velikosti 2+1 (60,4
m2) v domě č.p. 63 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech domu č.p. 63 v rozsahu 604/2629 vzhledem k celku a spoluvlastnického podílu
ke každému pozemku parcelní číslo 22/1 zahrada, 22/5 zahrada a st. 45 zastavěná plocha a
nádvoří, vše v obci Štětí, katastrální území Chcebuz v rozsahu podílu 604/2629 vzhledem k celku
od společnosti FINE REALITY, a.s., se sídlem Olomouc, Hněvotínská 241/52, IČ: 26836211 za
kupní cenu 301 000 Kč. Na předmětné bytové jednotce je v současné době omezení vlastnického
práva. Kupní cena bude společnosti FINE REALITY, a.s. uhrazena až po provedení výmazu
zástavního práva.

2017/17/549

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 46 na Novém náměstí ve Štětí.

2017/17/550

RM schvaluje umístění reklamního poutače o velikosti 2 x 1 m paní Zině Šestákové, IČ: 68562233,
a to od 1. 9. 2017 na dobu neurčitou, na zábradlí v přízemí (pohled z ul. U tržnice).

2017/17/551

RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 2017/17/456, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o
budoucí kupní smlouvě s rozvazovací doložkou na prodej části pozemku parcelní číslo 969/52 orná
půda o výměře 4760 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle schválených Zásad
prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města
Štětí, tj. 400 Kč/m2 + ostatní náklady se společností Valmet s.r.o., IČ: 27106764.

2017/17/552

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností RYBÁŘ stavební s.r.o., IČ: 27131335 na akci
„Chodník v Počeplicích“ za cenu díla ve výši 4 388 726 Kč bez DPH, DPH 21% činí 921 632,46 Kč,
celkem 5 310 358,46 Kč včetně 21% DPH.
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2017/17/553

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 969/52 orná půda o výměře cca 10541
m2 a pozemků parcelní číslo 969/6 orná půda o výměře 3348 m2, 969/45 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 82 m2, jehož součástí je budova s č. p. 805, jiná stavba, 969/46 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 201 m2, jehož součástí je budova bez č. p., jiná stavba, a 969/47
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2, jehož součástí je budova bez č. p., jiná stavba, vše v
obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2017/17/554

RM schvaluje záměr výkupu pozemků parcelní číslo 1109/1 ostatní plocha, manipulační plocha o
výměře 883 m2, 1109/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 137 m2, 1110 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 482 m2, 1111 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 447 m2, 1112 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 359 m2, 1113 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 261 m2, 1114
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 139 m2, 1115 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
683 m2, jehož součástí je budova s č. p. 1063, objekt k bydlení, 1116 ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 12906 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2017/17/555

2017/17/556
2017/17/557
2017/17/558
2017/17/559
2017/17/560

2017/17/561

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2667108017 o nájmu části pozemku parcelní číslo 312/11 dráha,
ostatní plocha o výměře 166,63 m2 v obci Štětí, katastrální území Hněvice se společností České
dráhy, a.s., IČ: 70994226 za nájemné ve výši 1 500 Kč + DPH v zákonné výši, a to na dobu určitou
od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017.
RM schvaluje uzavření smlouvy o reklamě s Labe aréna Račice a.s., Račice 130, 411 08 Štětí, IČ
62245325 na rok 2017 v ceně za reklamní služby 50 000 Kč bez DPH.
RM schvaluje uzavření smlouvy o užívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí s firmou
Josef Tříška, Za Černým Mostem 266, 198 00 Praha 9 během Tradičního jarmarku ve Štětí ve
dnech 5. – 11. 9. 2017.
RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 109/2017 uzavřené dne 3. 8. 2017 na
akci „Oprava manipulační plochy v areálu Štětských komunálních služeb“.
RM revokuje usnesení č. 2017/6/186 ze dne 15. 3. 2017.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností BITUNOVA spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova
4923, 586 01 Jihlava, IČ: 49433601, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
nazvanou „Oprava komunikace v ulici Pivovarská“ za cenu ve výši 284 377 Kč bez DPH, DPH 21%
činí 59 719,17 Kč, cena celkem 344 096,17 Kč včetně DPH 21%.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Českým hydrometeorologickým ústavem, Na Šabatce
2050/174, 143 06 Praha 4, IČ: 00020699, na veřejnou zakázku „Provozování monitorovací stanice
kvality ovzduší na PM10, PM2,5, O3, SO2, NOx, TRS, H2S“ za celkovou cenu ve výši 2 040 000
Kč a to na dobu určitou s účinností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2023.
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2017/17/562

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 106/2017 uzavřené dne 27.07.2017 se
společností ENVItech Bohemia s.r.o., se sídlem Ovocná 1021/34, 161 00 Praha 6, IČ: 47119209,
na veřejnou zakázku „Pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší na PM10, PM2,5, O3, SO2,
NOx, TRS, H2S“ jehož předmětem je změna bankovního účtu zhotovitele.

2017/17/563

RM ukládá OSŽPD zajistit instalaci SDZ B20a - 30km/h s dodatkovou tabulkou E5 - 3,5t na veřejně
přístupné účelové komunikaci nad kalovým polem a papírnou. Termín: 31. 12. 2017.

2017/17/564

RM schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola
Štětí, Školní 559, okres Litoměřice, na realizaci projektu „Ozdravný pobyt“ ve výši 19 000 Kč.

2017/17/565

RM schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola
Štětí, příspěvková organizace na realizaci projektu „Ozdravný pobyt“ ve výši 7 000 Kč.

2017/17/566

RM schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola
Štětí, příspěvková organizace na realizaci projektu „Ozdravný pobyt“ ve výši 11 000 Kč.

2017/17/567

RM schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola
Štětí, příspěvková organizace na realizaci projektu „ozdravný pobyt“ ve výši 6 500 Kč.

2017/17/568

RM schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola
Štětí, příspěvková organizace na realizaci projektu „Ozdravný pobyt - Harrachov“ ve výši 8 000 Kč.

2017/17/569

2017/17/570

2017/17/571

2017/17/572

RM schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola T.
G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice na realizaci projektu „Příspěvek prvňáčkům na
školní pomůcky“ ve výši 21 000 Kč.
RM schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola
Štětí, Školní 559, okres Litoměřice, na realizaci projektu „Příspěvek pro prvňáčky“ ve výši 48 000
Kč.
RM schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola
Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice, na realizaci projektu „Příspěvek prvňáčkům na školní
pomůcky“ ve výši 38 000 Kč a ve výši 15 000 Kč pro žáky přípravné třídy.
RM schvaluje udělení výjimky z počtu dětí na jednu třídu na odloučených pracovištích MŠ Štětí,
příspěvkové organizace – MŠ Poupě, Stračenská 561 a MŠ Klubíčko, 9. května 499, na 25 dětí na
třídu.

31.12.2017

OSŽPD

Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města konané dne 30. 8. 2017 - anonymizovaný
2017/17/573
2017/17/574
2017/17/575

2017/17/576

2017/17/577

2017/17/578

RM schvaluje rozvrh provozní doby na všech odloučených pracovištích Mateřské školy Štětí:
pondělí až pátek od 6.00 do 16.00 hodin.
RM schvaluje záměr prodeje osobního automobilu hatchback, tovární značky Chevrolet, SPZ 2U9
5338, a to obálkovou metodou.
RM jmenuje komisi pro vyhodnocení předložených nabídek na prodej osobního automobilu
Hatchback, tovární značky Chevrolet, SPZ 2U9 53 38 v následujícím složení: Bc. Gabriela
Libertínová, Ing. Martina Macková, Jan Perlík.
RM revokuje usnesení č. 2017/15/495 ze dne 26. 7. 2017, kterým bylo schváleno Základní škole
Štětí, Školní 559, okres Litoměřice čerpání rezervního fondu ve výši 36 000 Kč na pořádání
školních výletů.
RM schvaluje Základní škole T.G.Masaryka Štětí, 9.května 444, okres Litoměřice přijetí tří
finančních darů od společnosti Mondi Štětí a.s. ve výši 16 096 Kč, ve výši 21 000 Kč a ve výši 76
000 Kč.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí, 9.května 444, okres Litoměřice čerpání
rezervního fondu ve výši 16 096,- Kč na vybavení školy, 21 000,- Kč na obnovu třídy 1.ročníku a
školní pomůcky pro prvňáčky a 76 000,- Kč na vybavení keramické dílny.

2017/17/579

RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375, přijetí finančního daru od společnosti Mondi
Štětí a.s. ve výši 100 000 Kč na rozšíření herního hřiště na školní zahradě DDM.

2017/17/580

RM schvaluje Základní škole Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice, přijetí finančního daru od
společnosti Mondi Štětí a.s. ve výši 320 000 Kč určeného k nákupu sportovních trenažérů.

2017/17/581

RM schvaluje Základní škole Štětí, Školní 559, okres Litoměřice čerpání rezervního fondu ve výši
10 000 Kč na činnost školy.

