MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 20 Toužim

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 24/2017
Ze schůze Rady města Toužim č. 24 konané dne 28. prosince 2017

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání žádosti o pronájem pozemku
Projednání výsledku šetření stížnosti České školní inspekce v ZŠ Toužim
Projednání návrhu rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2018
Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací na období
2019-2020
6. Projednání žádosti o zapůjčení movitých věcí v prostorách Infocentra
7. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitelku ZŠ a MŠ Toužim
8. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim
9. Projednání směrnice č. 1/2018 – Dodatek č. 4 Směrnice č. 1/2013 o poskytování
cestovních náhrad
10. Projednání programu zasedání zastupitelstva včetně návrhu odměn pro neuvolněné členy
zastupitelstva města Toužim
11. Projednání návrhů rozpočtových opatření
1.
2.
3.
4.
5.

K bodu č. 1/24/2017:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Usnesení č. 2/24/2017:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy s ***** *****, bytem *****, *****, na
pozemek parc. č. 1872/3 – umělá vodní nádrž o výměře 569 m2 v k.ú. Dobrá Voda u Toužimi,
s platností od 1. 3. 2018, na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 3/24/2017:
Rada vzala na vědomí informaci ČŠI a uložila ředitelce školy povinnost dostatečně
proškolit pedagogický sbor o způsobu komunikace s rodiči žáků prostřednictvím
elektronického systému. Při projednávání jakékoli záležitosti musí pedagog jednat vždy
zdvořile a profesionálním způsobem a pouze s rodiči žáka, kterého se událost týká.
Pochybení třídní učitelky a její případný postih rada ponechala plně v kompetenci
ředitelky školy.
Dále ředitelce školy uložila povinnost informovat radu o učiněných nápravných
opatřeních a o vyřízení stížnosti.
Hlasování: 4/0/1
Usnesení č. 4/24/2017:
Rada schvaluje návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Toužim na
rok 2018 podle předloženého návrhu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/24/2017:
Rada schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřízených
městem Toužim na rok 2019 a rok 2020.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/24/2017:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku města využívaného
k zajištění činnosti Infocentra se spolkem Cesta z města, Nežichov č.p. 8, Toužim, s platností
od podpisu smlouvy do 31. 12. 2019.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/24/2017:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitelku ZŠ a MŠ Toužim ve výši dle
zápisu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/24/2017:
Rada schvaluje odvod části příspěvku TSM Toužim ve výši 1.000.000,- Kč zpět do
rozpočtu zřizovatele.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 9/24/2017:
Rada bere návrh programu na zasedání Zastupitelstva města Toužim dne 25. 1. 2018,
na vědomí s tím, že na příští schůzi schválí konečný návrh programu.

Usnesení č. 10/24/2017:
Rada schvaluje s účinností od 1. 1. 2018 Dodatek č. 4 Směrnice č. 1/2013 O
poskytování cestovních náhrad zaměstnancům města Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11/24/2017:
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. 67/2017 – 70/2017.
Hlasování: 5/0/0
Zapsal: Charvát
V Toužimi 29. prosince 2017

………………………………
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.
místostarosta

……………………………
Alexandr ŽÁK
starosta

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.

