Schůze Rady města Toužim

Usnesení č. 10/2015

Ze schůze Rady města Toužim č. 10 konané dne 18. května 2015

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

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
Projednání záměru na prodej pozemku
Projednání žádosti ZŠ Toužim o souhlas s vyřazením majetku
Projednání zápisu z prověrky BOZP v ZŠaMŠ Toužim
Projednání informace společnosti ENI ČR
Projednání návrhů rozpočtových opatření
Projednání informace o průběhu projektu „Na kole dětem“ v našem městě

K bodu 1/10/2015:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.

Usnesení č. 2/10/2015:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 235/18 o výměře cca 1 000 m2
v k.ú. Kosmová s tím, že přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem.
Hlasování: 3/0/0

Usnesení č. 3/10/2015:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku ZŠ Toužim s pořizovací
cenou do 20 tis. Kč za jednotlivé položky a celkovou pořizovací cenou 89 739,- Kč s tím, že
vyřazený majetek bude předán k likvidaci oprávněné osobě.
Hlasování: 3/0/0

K bodu č. 4/10/2015:
Rada bere na vědomí zápis z roční prověrky BOZP v ZŠaMŠ Toužim.

K bodu č. 5/10/2015:
Rada bere na vědomí odpověď společnosti ENI ČR, s.r.o., na žádost města Toužim
o odkoupení pozemků na Sídlišti s tím, že město žádost zopakuje po realizaci převodu
společnosti ENI ČR novému majiteli, společnosti MOL.

Usnesení č. 6/10/2015:
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. 23/2015 až 26/2015.

K bodu č. 7/10/2015:
Rada bere na vědomí informaci organizátorů projektu „Na kole dětem“ o době
příjezdu cyklistické skupiny na náměstí J. z Poděbrad (v 17,30 hod, dne 03.06.2015) a době
odjezdu dalšího dne ráno (v 7,00 – 7,15 hod).

V Toužimi 18.05.2015

.............................................
Bc. Jiří HORNÍK, DiS.
místostarosta

Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Toužim je upraven v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů.

