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NÁZEV: 
 

Členský příspěvek Sdružení energetických managerů měst a obcí 

 

ANOTACE: 
 
Dne 6. 2. 2020 schválilo ZM vstup do Sdružení energetických managerů měst a obcí od 1. 3. 
2020. Členský příspěvek činí 20 883 Kč  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení uhrazení členského příspěvku Sdružení 
energetických managerů měst a obcí ve výši 20.883 Kč v rámci rozpočtových opatření č. 2/2020. 
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Přílohy:  
1. Faktura vystavená SEMMO: členský příspěvek 3-12/2020 

 

Popis 
Dne 6. 2. 2020 schválilo ZM vstup do Sdružení energetických managerů měst a obcí od 1. 3. 2020. 
Žádost města Žďár nad Sázavou o vstup byla schválena vedením SEMMO a byla vystavena 
faktura za členství od 1. 3. 2020 na dobu jednoho roku. 
 
Vazba na rozpočet  
Výdaje ve výši 20 883 Kč budou hrazeny ze samostatné položky rozpočtu vytvořené snížením 
stávající položky SECAP. V projektu SECAP došlo k úspoře vlastních prostředků města o 96 800 
Kč. Vlastní prostředky města projektu SECAP v původní výši 470 000 Kč budou poníženy o 20 883 
Kč.  
 
 
Návrh řešení 
Schválit usnesení o uhrazení členského příspěvku v předloženém znění. 
 
 
Návrh usnesení 
Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení e uhrazení členského příspěvku Sdružení 
energetických managerů měst a obcí ve výši 20.883 Kč v rámci rozpočtových opatření č. 2/2020. 
 
 
 
 
Stanoviska 
 
projednáno s finančním odborem MěU 




