Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 1/2013
Ze schůze Rady města Toužim č. 1/2013 konané dne 7. ledna 2013

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
Projednání informace BH Touţim
Projednání ţádosti inventarizační komise
Projednání informace ředitelky ZŠPaMŠ Touţim
Projednání ţádosti o informaci k ţádosti o byt
Projednání směrnice č. 1/2013
Projednání informace o získaných dotacích od roku 2006

Usnesení č. 1/1/2013:
Rada vzala na vědomí informaci p. starosty o provedené kontrole plnění usnesení
z minulých dvou schůzí rady.
Usnesení č. 2/1/2013:
Rada vzala na vědomí podklady k rozhodnutí o vytápění bytu v domě č.p. 53
v Plzeňské ulici a pověřuje vedoucího BH Toužim – projednat s vlastníkem starého systému
vytápění provedení jeho likvidace, a ve věci nového systému vytápění oslovit ještě dvě firmy
s poţadavkem na zpracování cenové nabídky.
Usnesení č. 3/1/2013:
Rada projednala a schválila revokaci části usnesení č. 27 bod A/9 a ponechala 3 ks
dýchacích přístrojů v evidenci majetku města s tím, ţe 1 ks bude bezúplatně převeden na
JSDH obce Struţná a 2 ks budou bezúplatně převedeny na JSDH obce Verušičky, a dále
pověřuje pracovnici správy majetku – na základě poţadavku výše uvedených dvou obcí
připravit smlouvy o bezúplatném převodu a zajistit předání dýchacích přístrojů těmto obcím.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/1/2013:
Rada projednala a vzala na vědomí informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe v době od
2. do 15. ledna 2013 čerpá řádnou dovolenou. V době nepřítomnosti ji v ZŠP zastupuje
Mgr. Erlebachová a v MŠ Bc. Čapková.

Usnesení č. 5/1/2013:
Rada projednala a vzala na vědomí ţádost o informaci k dříve podané ţádosti o byt
s tím, ţe město nemá pořadník na byty, a proto jsou došlé ţádosti zařazovány do seznamu a
při uvolnění bytu jsou jednotlivě projednávány radou, která rozhodne o jejich přidělení. Rada
pověřila p. tajemníka – odpovědět na ţádost o informaci.
Usnesení č. 6/1/2013:
Rada projednala a schválila směrnici č. 1/2013 „Pravidla pro poskytování cestovních
náhrad zaměstnancům města Touţim“ s účinností od 07.01.2013.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/1/2013:
Rada projednala a vzala na vědomí informaci o získaných dotačních prostředcích
a výši spolufinancování z prostředků města na akce realizované v létech 2006 – 2012.
V Touţimi 07.01.2013

............................................
Roman STRAKA
místostarosta

............................................
Alexandr ŢÁK
starosta

Upozornění: Usnesení Rady města Touţim je upraveno v souladu se zněním zákona o ochraně
osobních údajů.

