MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 3/2018
Datum: 12. 2. 2018
Č.j.:741/18/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 3/2018
Ze schůze Rady města Toužim č. 3 konané dne 12. února 2018

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti na nájem zahrádky
3. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o čerpání ŘD a samostudia
4. Projednání oznámení ředitele ZUŠ Toužim o čerpání ŘD
5. Projednání informace o vyřízení stížností v roce 2017
6. Projednání inventarizační zprávy za rok 2017
7. Projednání návrhu odpisového plánu TSM Toužim na rok 2018
8. Projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s Městskými lesy Toužim s.r.o.
9. Projednání nabídky na zpracování analýzy GDPR včetně pověřence GDPR
10. Projednání výsledku hospodaření města Toužim v roce 2017
11. Revokace Usnesení Rady města Toužim č. 12/1/2018 a č. 2/2/2018
12. Projednání návrhů rozpočtových opatření
K bodu č. 1/3/2018:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Usnesení č. 2/3/2018:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 7, o výměře 150 m2, na části
pozemku parc. č. 1399/1 v k.ú. Toužim s ***** *****, bytem *****, *****, s platností od 1.
3. 2018, na dobu neurčitou.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 3/3/2018:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, o čerpání řádné dovolené v termínu od 5. 2. 2018 do 9. 2. 2018 a oznámení o čerpání
1

samostudia všech pedagogických pracovníků ZŠ v době jarních prázdnin v termínu od 12. 2.
2018 do 16. 2. 2018. V budově ZŠ v tu dobu bude probíhat plánované malování schodiště a
chodeb. Provoz ŠD bude uzavřen a provoz MŠ Domeček bude bez omezení. V době čerpání
řádné dovolené bude zastupovat pí ředitelku ***** ***** a v době samostudia ***** *****.

K bodu č. 4/3/2018:
Rada bere na vědomí oznámení ředitele ZUŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, o
čerpání řádné dovolené během jarních prázdnin, v termínu od 12. 2. 2018 do 16. 2. 2018.
K bodu č. 5/3/2018:
Rada bere na vědomí zprávu o projednaných stížnostech podaných v roce 2017.
K bodu č. 6/3/2018:
Rada bere na vědomí Inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku města
Toužim v roce 2017 s tím, že zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 7/3/2018:
Rada schvaluje odpisový plán TSM Toužim p.o., na rok 2018.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/3/2018:
Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 21. 2. 2012, na
předání majetku v celkové pořizovací hodnotě 51.081,- Kč do výpůjčky společnosti Městské
lesy Toužim s.r.o., Sídliště 428, Toužim, s platností od 13. 2. 2018.
Hlasování: 4/0/1
Usnesení č. 9/3/2018:
Rada schvaluje zadat analýzu GDPR pro město Toužim společnosti VARiKO, s.r.o.,
Lesní 65, 312 00 Plzeň 4, za předem dohodnutou cenu.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 10/3/2018:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Toužim v roce 2017.
Usnesení č. 11a/3/2018:
Rada revokuje Usnesení Rady města Toužim č. 12/1/2018 ze dne 17. 1. 2018 a
nahrazuje ho tímto textem: „Rada schvaluje odpisový plán pro rok 2018 pro dlouhodobý
hmotný majetek p. o. ZŠaMŠ Toužim v celkové výši 25.055,- Kč.“
Hlasování: 5/0/0

2

Usnesení č. 11b/3/2018:
Rada revokuje Usnesení Rady města Toužim č. 2/2/2018 ze dne 29. 1. 2018 a
nahrazuje ho tímto textem: „Rada schvaluje záměr na nájem části pozemku parc. č. 3322/2
v k.ú. Toužim o výměře 1 m2.“
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 12/3/2018:
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. 9/2018 – 11/2018.
Hlasování: 5/0/0
Zapsal: Charvát
V Toužimi 13. února 2018

………………………………
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.
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