Zápis z 82. zasedání rady města
Datum konání:

15.09.2020 od 15.00 hod

Místo konání:

Velká zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně
Tisk č. 1

Název:
Program 82.RM
Platný
Usnesení: RM/455/20
Rada města schvaluje program 82. jednání RM takto:
1. Program 82.RM
Předkládá: Martin Kalina, RN ZM starosta
2. Smlouva o budoucí smlouvě VTL plynovod p.p.č. 1044/1 k.ú. Úšovice
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
3. Zapojení dotace ze SR na volby do zastupitelstev krajů
Předkládá: Yvona Švejnohová, FIN
4. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI chrániček
HDPE s optickým kabelem p.p.v k.ú. Úšovice
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
5. Zapojení dotace na sociálně právní ochranu dětí
Předkládá: Yvona Švejnohová, FIN
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kabelu VN a optického kabelu ul.
Husova a Žižkova
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
7. Zapojení dotace z rozpočtu kraje na opravu chodníku ul. U Nemocnice
Předkládá: Yvona Švejnohová, FIN
8. NP Hlavní 259 - rozšíření předmětu činnosti
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
9. NP Hlavní 142 - prodloužení nájemní smlouvy
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
10. Orientační běh v lokalitě stadionu Viktoria dne 16.9.2020
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
11. NP Nerudova 250 - pronájem nebytového prostoru

Předkládá: Soňa Šárgová, OM
12. Zpravodaj ML - redakční rada
Předkládá: Martin Kalina, RN ZM starosta
13. Smlouva - výstava UNESCO
Předkládá: Zdeněk Král, RM ZM 1.místostarosta
14. Publikace ML
Předkládá: Zdeněk Král, RM ZM 1.místostarosta
15. Zápis z jednání Komise kultury ze dne 7.9.2020
Předkládá: Zdeněk Král, RM ZM 1.místostarosta
16. Zapojení neinvestiční účelové dotace pro Domov pro seniory a DPS
Předkládá: Yvona Švejnohová, FIN
17. Partnerské smlouvy k Žádosti od dotaci do Výzvy vzdělávání MAS 21 a
přejmenování projektů ZŠ Úšovice a ZŠ Vítězství
Předkládá: Petr Řezník, IaD
18. Diskuze, různé

Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Tisk č. 2
Název:
Smlouva o budoucí smlouvě VTL plynovod p.p.č. 1044/1 k.ú. Úšovice
Platný
Usnesení: RM/456/20
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení,
provozu a vysokotlakého plynovodu do části pozemkové parcely č. 1044/1 – trvalý travní porost,
jejíž celková výměra je 34691 m2, v katastrálním území Úšovice, obec Mariánské Lázně, která je
ve vlastnictví města, mezi Městem Mariánské Lázně jako budoucím povinným a společností
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 9402/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567,
zastoupená v plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311, zastoupená zmocněncem ******, jako budoucím
oprávněným za těchto podmínek:

1) Rozsah služebnosti bude stanoven geometrickým plánem zpracovaným na náklady budoucího
oprávněného.
2) Nejpozději do 30 dnů od kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí, případně
oznámení o užívání stavby), resp. od dokončení stavby, požádá písemně budoucí oprávněný o
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.
3) Služebnost bude zřízena úplatně s tím, že jeho cena bude stanovena ve smyslu zák. č.
151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a navýšena o režijní náklady a DPH v zákonné
výši.
4) Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou.
5) Služebnost bude realizována dle stanoviska Městského úřadu Mariánské Lázně, odboru
investic a dotací č.j. IaD/20/1470/FM ze dne 18.8.2020, které bude nedílnou přílohou
smlouvy.
6) Před započetím stavby požádá budoucí oprávněný o vyjádření ke stavbě Odbor životního
prostředí MěÚ Mariánské Lázně.
7) Oprávněný bude povinen každý další vstup na nemovitosti města např. za účelem opravy a
údržby nebo rekonstrukce vedení vysokotlakého plynovodu oznámit a současně dodržet
podmínky stanovené odborem životního prostředí.
V rámci stavby: „ Reko VTL RS M.L.7-HAMR.2“.

Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Tisk č. 3
Název:
Zapojení dotace ze SR na volby do zastupitelstev krajů
Platný
Usnesení: RM/457/20
Rada města schvaluje rozpočtové opatření týkající se zapojení účelové dotace ze SR na volby do
zastupitelstev krajů :

Příjmy:
4111 98193 204
Výdaje:
6115 5011 98193
6115 5019 98193
6115 5132 98193
6115 5137 98193
6115 5139 98193
6115 5151 98193
6115 5152 98193
6115 5154 98193
6115 5156 98193
6115 5161 98193
6115 5162 98193
6115 5169 98193
6115 5164 98193
6115 5168 98193
6115 5171 98193
6115 5173 98193
6115 5175 98193

204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204

+ 546,0 tis. Kč dotace ze SR na zabezpečení voleb
+ 250,0
+
6,0
+
5,0
+
5,0
+ 85,0
+ 10,0
+ 20,0
+ 20,0
+ 20,0
+ 12,0
+ 10,0
+ 70,0
+ 13,0
+ 6,0
+ 1,0
+ 3,0
+ 10,0

tis. Kč odměny členů volebních komisí
tis. Kč refundace platů
tis. Kč ochranné pomůcky
tis. Kč drobný hmotný majetek
tis. Kč nákup materiálu
tis. Kč vodné, stočné
tis. Kč teplo
tis. Kč el.energie
tis. Kč pohonné hmoty
tis. Kč služby pošt
tis. Kč služby telekomunikací
tis. Kč nákup služeb
tis. Kč pronájem
tis. Kč zpracování dat a služby
tis. Kč opravy a údržba
tis. Kč cestovné
tis. Kč občerstvení

Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Tisk č. 4
Název:
SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI chrániček HDPE s
optickým kabelem p.p.v k.ú. Úšovice
Staženo
Usnesení: <nezadáno>
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení,
provozu a údržby chrániček HDPE s optickým kabelem do částí níže uvedených pozemkových
parcel v katastrálním území Úšovice, obec Mariánské Lázně:
 č. 303/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 1869 m2
 č. 303/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 918 m2
 č. 304/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, jejíž celková výměra je 5379 m2
 č. 304/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 4224 m2
 č. 310/3 – ostatní plocha, manipulační plocha, jejíž celková výměra je 19695 m2



















č. 327/31- ostatní plocha, zeleň, jejíž celková výměra je 23228 m2
č. 327/32- ostatní plocha, zeleň, jejíž celková výměra je 3927 m2
č. 327/33 – ostatní plocha, zeleň, jejíž celková výměra je 233 m2
č. 353/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 74599 m2
č. 356/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, jejíž celková výměra je 8956 m2
č. 373/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, jejíž celková výměra je 3515 m2
č. 974/1 – ostatní plocha, zeleň, jejíž celková výměra je 24375 m2
č. 1143/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 13243 m2
č. 1143/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 602 m2
č. 1143/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 69 m2
č. 1143/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 38 m2
č. 1144/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 4291 m2
č. 1144/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 397 m2
č. 1165/3 – ostatní plocha, sinice, jejíž celková výměra je 2906 m2
č. 1165/5 – ostatní plocha, silnice, jejíž celková výměra je 142 m2
č. 1165/6 – ostatní plocha, silnice, jejíž celková výměra je 558 m2
č. 1175/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 2761 m2
, které jsou ve vlastnictví města, mezi Městem Mariánské Lázně jako budoucím
povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/7, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě
plné moci evidenční číslo : PM/II-066/2019 společností EnergoPro Projekční kancelář,
s.r.o., se sídlem: Školní 5336, 430 01 Chomutov, IČO: 27344339, DIČ:
CZ27344339S****** jako budoucím oprávněným za těchto podmínek:

8) Rozsah služebnosti bude stanoven geometrickým plánem zpracovaným na náklady budoucího
oprávněného.
9) Nejpozději do 30 dnů od kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí, případně
oznámení o užívání stavby), resp. od dokončení stavby, požádá písemně budoucí oprávněný o
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.
10) Služebnost bude zřízena úplatně s tím, že jeho cena bude stanovena ve smyslu zák. č.
151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a navýšena o režijní náklady a DPH v zákonné
výši.
11) Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou.
12) Služebnost bude realizována dle Technických podmínek pro výkopové práce a uložení
inženýrských sítí v místních komunikacích“ stanovených spol. Technický a dopravní servis
s.r.o. Mariánské Lázně, které budou nedílnou součástí této smlouvy.
13) Budoucí oprávněný bude respektovat podmínky vyjádření Městského úřadu Mariánské
Lázně, odboru investic a dotací č.j. IaD/20/1340/FM, které budou nedílnou součástí této
smlouvy.
14) Oprávněný bude povinen každý další vstup na nemovitosti města např. za účelem opravy a
údržby nebo rekonstrukce kabelového vedení oznámit a současně dodržet „ Technické
podmínky“.
V rámci stavby: „ CH-Mar.Lázně, CH – 0043 – CH – 0033, ROI 2“.

Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Tisk č. 5
Název:
Zapojení dotace na sociálně právní ochranu dětí
Platný
Usnesení: RM/458/20
Rada města schvaluje zapojení neinvestiční dotace na sociálně právní ochranu dětí na
rok 2020 takto :
Příjmy :
4116 13011 204
+ 1 679,8 tis. Kč dotace na sociálně právní ochranu dětí
Výdaje :
6171 5011 13011 204 205
+ 1 183,70 tis. Kč mzdy
6171 5031 13011 204 205
+ 293,60 tis. Kč sociální zabezpečení
6171 5032 13011 204 205
+ 106,50 tis. Kč zdravotní pojištění
6171 5137 13011 204 205
+
42,00 tis. Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139 13011 204 205
+
30,00 tis. Kč nákup materiálu
6171 5169 13011 204 205
+
5,00 tis. Kč služby
6171 5172 13011 204 205
+
9,00 tis. Kč programové vybavení
6171 5173 13011 204 205
+
10,00 tis. Kč cestovné
Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Tisk č. 6

Název:
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kabelu VN a optického kabelu ul. Husova a
Žižkova
Staženo
Usnesení: <nezadáno>
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení,
provozu a údržby kabelu VN a zemního optického kabelu do částí níže uvedených parcel:
V katastrálním území Úšovice, obec Mariánské Lázně:
 st.p. č. 763 – zastavěná plocha, jejíž celková výměra je 263 m2
 p.p. č. 998/21 – ostatní plocha, jiná plocha, jejíž celková výměra je 281 m2
 p.p.č. 1016/1 – ostatní plocha, zeleň, jejíž celková výměra je 18585 m2
V katastrálním území Mariánské Lázně:
 st.p. č. 1300 – zastavěná plocha, jejíž celková výměra je 135 m2
 p.p.č. 989/11 – ostatní plocha, jiná plocha, jejíž celková výměra je 1767 m2
 p.p.č.993/39 – ostatní plocha, jiná plocha, jejíž celková výměra je 2158 m2
 p.p.č. 993/42 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 3136 m2
 p.p.č. 993/43 – ostatní plocha, zeleň, jejíž celková výměra je 45 m2
 p.p.č.997/8 – travní porost, jejíž celková výměra je 1866 m2
 p.p.č. 1220/1 – ostatní plocha, silnice, jejíž celková výměra je 4936 m2
 p.p.č. 1221/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 9727 m2
 p.p.č. 1234/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její celková výměra je 9159 m2
 p.p.č. 1234/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 609 m2
 p.p.č. 1234/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 341 m2
 p.p.č. 1234/19 – ostatní plocha, zeleň, jejíž celková výměra je 311 m2
 p.p.č. 1240/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 465 m2
 p.p.č. 1240/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 269 m2
které jsou ve vlastnictví města, mezi Městem Mariánské Lázně jako budoucím povinným a
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/7, PSČ
405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci evidenční číslo :
PM/II-010/2019 společností MARTIA a.s., se sídlem: Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem,
IČO: 25006754, DIČ: CZ25006754, zastoupenou zmocněncem ******, jako budoucím
oprávněným za těchto podmínek:
15) Rozsah služebnosti bude stanoven geometrickým plánem zpracovaným na náklady budoucího
oprávněného.
16) Nejpozději do 30 dnů od kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí, případně
oznámení o užívání stavby), resp. od dokončení stavby, požádá písemně budoucí oprávněný o
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.
17) Služebnost bude zřízena úplatně s tím, že jeho cena bude stanovena ve smyslu zák. č.
151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a navýšena o režijní náklady a DPH v zákonné
výši.

18) Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou.
19) Služebnost bude realizována dle Technických podmínek pro výkopové práce a uložení
inženýrských sítí v místních komunikacích“ stanovených spol. Technický a dopravní servis
s.r.o. Mariánské Lázně, které budou nedílnou součástí této smlouvy.
20) Budoucí oprávněný bude respektovat podmínky vyjádření Městského úřadu Mariánské
Lázně, odboru investic a dotací č.j. IaD/20/1491/FM, které budou nedílnou součástí této
smlouvy.
21) Oprávněný bude povinen každý další vstup na nemovitosti města např. za účelem opravy a
údržby nebo rekonstrukce kabelového vedení oznámit a současně dodržet „ Technické
podmínky“.
V rámci stavby: „ Mariánské Lázně, CH, ul. Husova,kVN“.

Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Tisk č. 7
Název:
Zapojení dotace z rozpočtu kraje na opravu chodníku ul. U Nemocnice
Platný
Usnesení: RM/459/20
Rada města schvaluje rozpočtové opatření týkající se zapojení účelové dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na projekt „ Oprava dlážděného chodníku v ulici U Nemocnice“ :
Příjmy :
4122 210 2020100095002 + 190,0 tis. Kč dotace.KK „ Opr.chodníku ul U Nemocnice“
Výdaje :
2219 5171 210 2020100095002 +190,0 tis. Kč oprava chodníku ul. U Nemocnice
Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro:
Proti:

Zdrželo se:
Tisk č. 8
Název:
NP Hlavní 259 - rozšíření předmětu činnosti
Platný
Usnesení: RM/460/20
Rada města souhlasí s rozšířením předmětu činnosti v nebytovém prostoru č. 259/15, v ul. Hlavní, č.p.
259, na st.p.č. 259/1, k.ú. a obci Mariánské Lázně, současnému nájemci: Thuan Do Van - NAMHA, se
sídlem: Lužická 541/9, 353 01, Mariánské Lázně, IČ: 61176591,
takto:
z: prodej textilu, obuvi a nápojů
nově na: prodej textilu, obuvi, nápojů a potravin

Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Tisk č. 9
Název:
NP Hlavní 142 - prodloužení nájemní smlouvy
Platný
Usnesení: RM/461/20
Rada města souhlasí s výjimkou stanovení výše nájemného ze Sazebníku nájemného nebytových
prostor v majetku města schválené usnesením č. RM/364/17 ze dne 13.6.2017 a souhlasí s
prodloužením nájemního vztahu k nebytovému prostoru č. 142/19, ul. Hlavní, č.p.142, na st. p. č.
102/1, k. ú. a obec Mariánské Lázně, současnému nájemci: Václav Kocourek, se sídlem:
Chodovská Huť 41, 353 01, Tři Sekery, IČ:44615469,
a to za následujících podmínek:
a) Účel užívání: prodejna květin, suvenýrů a keramiky
b) Doba nájmu: 01.12.2020 – 30.11.2025
c) Výše nájmu: 1.335,50Kč/m2/rok, tj. 113.519Kč/rok

d) Ostatní podmínky: dle Zásad k pronájmu nebytových prostor v bytových a nebytových domech a
objektech v majetku města

Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Tisk č. 10
Název:
Orientační běh v lokalitě stadionu Viktoria dne 16.9.2020
Platný
Usnesení: RM/462/20
Rada města souhlasí s využitím lesních a pozemkových parcel v k. ú. Mariánské Lázně a Úšovice
ve vlastnictví Města Mariánské Lázně za účelem konání orientačního běhu v lokalitě kolem
sportovního stadionu Viktoria dne 16. 09. 2020, pořádaném TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, se
sídlem Plzeňská 705/9, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 182 33 139
za těchto podmínek:
1) Komunální odpad vzniklý, nebo související s pořádáním výše zmíněné sportovní akce
bude na náklady pořadatele uklizen a odvezen a budou přijata taková opatření, aby
nedocházelo k zvýšenému znečišťování lesních pozemků a okolních ploch veřejné zeleně.
2) Nebudou poškozovány lesní porosty a parková zeleň.
3) Parkování motorových vozidel bude zajištěno na zpevněné ploše v areálu Viktoria, do
parků a lesů nebudou tato vozidla vjíždět.
4) Na lesních a ostatních přilehlých pozemcích nebudou rozdělávány ohně.
5) Značení trasy bude po skončení běhu odstraněno a vše uvedeno do původního stavu.

Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Tisk č. 11
Název:
NP Nerudova 250 - pronájem nebytového prostoru
Platný

Usnesení: RM/463/20
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 250/14, v ul.
Nerudova, č.p. 250, na st.p.č. 249/1, k.ú. a obec Mariánské Lázně s Lenkou Ročkárovou, se
sídlem: Kraslická 44, 356 01, Lomnice, IČ: 09450190 a Janou Strakovou, se sídlem: Nad
Nádražím 382, 363 01, Ostrov, IČ: 09450394,
a to za následujících podmínek:
-

výše nájmu: 1.759,80Kč/m2/rok, tj. 102.000,00Kč/rok
doba nájmu: určitá, 5 let
účel užívání: kadeřnický salon – dámský, pánský
ostatní podmínky: dle Zásad k pronájmu nebytových prostor v bytových a nebytových
domech a objektech v majetku města
zájemce o nebytový prostor provede veškeré související investice na vlastní náklady, včetně
úkonů týkající se změny účelu užívání nebytového prostoru

Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Tisk č. 12
Název:
Zpravodaj ML - redakční rada
Platný
Usnesení: RM/464/20
Rada města:
- odvolává na vlastní žádost člena redakční rady zpravodaje Nicolu Hankovou.
- volí do redakční rady zpravodaje jako člena Jaroslavu Novákovou.
Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Tisk č. 13

Název:
Smlouva - výstava UNESCO
Platný
Usnesení: RM/465/20
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce (bezplatné) na 16 ks výstavních panelů
outdoorové putovní výstavy představující zapsané a nominované statky na Seznamu světového
přírodního a kulturního dědictví UNESCO s Karlovarským krajem, Závodní 353/88, 360 06
Karlovy Vary, IČ:70891168.
Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Tisk č. 14
Název:
Publikace ML
Platný
Usnesení: RM/466/20
Rada města schvaluje vyjmutí 300 ks publikací „Mariánské Lázně – Dějiny města v obrazech“
z prodeje pro potřeby bezplatné prezentace Města Mariánské Lázně resp. darování publikací
fyzickým osobám a zájmovým klubům, spolkům apod.

Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Tisk č. 15
Název:
Zápis z jednání Komise kultury ze dne 7.9.2020
Platný
Usnesení: RM/467/20

Rada města:
- bere na vědomí zápis z jednání Komise kultury ze dne 7. 09. 2020 dle přílohy.
- doporučuje zastupitelstvu města (v souladu s doporučením Komise kultury) uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace pro 2.kolo Fondu kultury 2020 s Marienbad Film z.s.,
Husova 212, Velká Hleďsebe 353 01, IČ: 04552229 na projekt Marienbad Film Festival –
sezónní provoz, a to ve výši 24 tis. Kč.
Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Tisk č. 16
Název:
Zapojení neinvestiční účelové dotace pro Domov pro seniory a DPS
Platný
Usnesení: RM/468/20
Rada města schvaluje rozpočtové opatření týkající se zapojení neinvestiční účelové dotace
z Ministerstva zdravotnictví ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení
zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID - 19 pro
Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou, přísp. organizaci:
Příjmy :
4116 209 35024
+ 1 511,29 tis. Kč neinv. účelová dotace z MZČR
Výdaje :
4350 5336 209 35024 224 + 1 511,29 tis. Kč Domov pro seniory a DPS – dotace z MZČR
Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Tisk č. 17
Název:
Partnerské smlouvy k Žádosti od dotaci do Výzvy vzdělávání MAS 21 a přejmenování projektů
ZŠ Úšovice a ZŠ Vítězství
Platný
Usnesení: RM/469/20

a) Rada města souhlasí s uzavřením Partnerské smlouvy k projektu „Modernizace multimediální
učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně“ se Základní školou Vítězství Mariánské Lázně, p. o.,
tř. Vítězství 29/28, 353 01 Hamrníky.
b) Rada města souhlasí s uzavřením Partnerské smlouvy k projektu „Modernizace multimediální
učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně“ s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy,
tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
c) Rada města souhlasí s uzavřením Partnerské smlouvy k projektu „Rozvoj odborného
vzdělávání na ZŠ Úšovice Mariánské Lázně“ se Základní školou Úšovice, p. o., Školní náměstí
472/3, 353 01 Mariánské Lázně.
d) Rada města souhlasí s uzavřením Partnerské smlouvy k projektu „Rozvoj odborného
vzdělávání na ZŠ Úšovice Mariánské Lázně“ s Regionální rozvojovou agenturou Východní
Moravy, tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín.
e) Rada města souhlasí s přejmenováním projektů „Nová multimediální učebna jazyků,
informatiky, matematiky a odborná učebna fyziky a přírodopisu na ZŠ Úšovice“ na „Rozvoj
odborného vzdělávání na ZŠ Úšovice Mariánské Lázně“ a z „Vybudování multifunkční učebny
informatiky, jazyků, přírodopisu, zeměpisu na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně“ na „Modernizace
multimediální učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně“

Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:

