MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 10/2019
Datum: 14. 5. 2019
Č.j.: 1417/19/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 10/2019
Ze schůze Rady města Toužim č. 10 konané dne 13. května 2019

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání předběžného programu zasedání zastupitelstva
3. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o uzavření provozu MŠ Domeček
4. Projednání žádostí o povolení pokračování v základním vzdělávání
5. Projednání žádosti spolku Linka bezpečí
6. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim o schválení vyřazení majetku
7. Projednání zápisu z roční prověrky BOZP v ZŠ Toužim
8. Projednání návrhu na vybudování nového sběrného dvora Toužim
9. Projednání zprávy o hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2019
10. Projednání návrhů rozpočtových opatření

K bodu 1 :
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
K bodu č. 2/10/2019:
Rada bere návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim na vědomí s tím, že
na příští schůzi schválí konečný návrh programu a stanoví jeho termín.
K bodu č. 3/10/2019:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, o uzavření provozu MŠ Domeček z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců MŠ
v termínu od 1. 7. 2019 do 30. 8. 2019, náhradní provoz bude zajištěn v MŠ Sluníčko.
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Návrh usnesení č. 4/10/2019:
Rada schvaluje pokračování základního vzdělávání v ZŠaMŠ Toužim ve školním roce
2019/2020 pro žáky ***** ***** a ***** *****.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/10/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/10/2019:
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč spolku Linka bezpečí, z.
s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/10/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/10/2019:
Rada schvaluje vyřazení nefunkční řezačky na maso, inv. č. 45383, pořízené v roce
1993 za částku 7.693,- Kč a dvou rotopedů, inv. č. 774874 a 774875, pořízených v roce 2009
za částku á 4.990,- Kč, z účetní evidence ZŠ Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/10/2019 bylo schváleno.
K bodu č. 7/10/2019:
Rada bere na vědomí výsledek roční prověrky BOZP včetně plánu ozdravných
opatřeních s tím, že je potřeba finančně náročné závady zařadit do rozpočtu na příští rok.
Návrh usnesení č. 8/10/2019:
Rada schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace na vybudování sběrného
dvora Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/10/2019 bylo schváleno.
K bodu č. 9/10/2019:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí
roku 2019.
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Návrh usnesení č. 10/10/2019:
Rada schvaluje a provádí, v souladu se schváleným rozsahem provádět rozpočtová
opatření dle usnesení Zastupitelstva města Toužim č. 13/6/2018 ze dne 22. 11. 2018,
rozpočtová opatření č. 16/2019 a 17/2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/10/2019 bylo schváleno.
Zapisovatel: Charvát
Zápis byl vyhotoven dne: 14. května 2019

Starosta:
Alexandr ŽÁK

.................................. dne

…………..…………

.................................. dne

…..…………………

Místostarosta:
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.

Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Toužim je upraven z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
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