Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 20/2015
Ze schůze Rady města Toužim č. 20 konané dne 2. listopadu 2015

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

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
Příprava návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2016
Projednání návrhů rozpočtových opatření
Projednání výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30.09.2015
Projednání žádosti Biskupství plzeňského
Projednání výroční zprávy o činnosti ZŠaMŠ Toužim ve školním roce 2014/2015
Projednání žádosti společnosti Elektromodul s.r.o., Toužim

K bodu č. 1/20/2015:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
K bodu č. 2/20/2015:
Rada se zabývala přípravou rozpočtu města Toužim na rok 2016. Prodiskutovala
příjmovou a výdajovou část návrhu rozpočtu, tak aby byl rozpočet vyrovnaný a stanovila
priority jednotlivých akcí a sestavila pořadí plánovaných oprav a investičních akcí, dle
kterého se budou jednotlivé akce zařazovat k realizaci na základě proplacených dotačních
prostředků, které budou rozpočtovým opatřením zařazeny do rozpočtu.
Usnesení č. 3/20/2015:
Rada schvaluje a provádí, v souladu se schváleným rozsahem provádět rozpočtová
opatření dle usnesení Zastupitelstva města Toužim č. 8/5/2014 ze dne 27.11.2014, rozpočtová
opatření č. 51/2015 až 55/2015.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 4/20/2015:
Rada bere na vědomí výsledek hospodaření příspěvkových organizací ke 30.09.2015.
Usnesení č. 5/20/2015:
Rada schvaluje předběžný souhlas s nabídkou Biskupství plzeňského, aby v rámci
akce navrácení historického církevního majetku v k.ú. Komárov, k.ú. Toužim a k.ú. Útvina,
bezúplatně převedlo kostel Narození Panny Marie v Toužim městu Toužim s tím, že církev
nebude dále požadovat uvedený historický majetek.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 6/20/2015:
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠaMŠ Toužim ve školním roce
2014/2015.
Usnesení č. 7/20/2015:
Rada zamítla žádost společnosti Elektromodul s.r.o., Toužim, o bezúplatný pronájem
sálu Sokolovny za účelem posezení se zaměstnanci před závěrem roku 2015.
Hlasování: 0/4/0
V Toužimi 02.11.2015

……………………………………
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.
místostarosta
Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Toužim je upraven z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění.

