Schůze rady města Toužim
Usnesení č. 22 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 22. listopadu 2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Zvýšení příspěvku na letošní rok pro TSM Touţim o částku 300 tis. Kč, která bude
poskytnuta včetně alikvotní části příspěvku v prvním prosincovém týdnu.
2) Vyřazení majetku ZŠ Touţim s pořizovací cenou nad 3 tis. Kč v celkové hodnotě
24 168,- Kč.
3) Odpisový plán ZŠ Touţim na rok 2011.
4) Čerpání části mzdových nákladů na zaměstnance školní jídelny při ZŠ Touţim
z rozpočtu zřizovatele v roce 2011.
5) Převedení příspěvku okolních obcí za ţáky navštěvující ZŠ Touţim ve výši 313 600,Kč na ZŠ Touţim a pouţití na kabelové zasíťování školních tříd a pořízení
interaktivních tabulí.
6) Přidělení finanční odměny ředitelce ZŠ Touţim ve výši dle zápisu.
7) Přijetí daru UniCredit Bank CZ, a. s., Praha, ve výši 6 000,- Kč pro ZŠPaMŠ Touţim.
8) Přidělení finanční odměny ředitelce ZŠPaMŠ Touţim ve výši dle zápisu.
9) Finanční odměny členům stavební komise, komise pro občanské záleţitosti,
přestupkové komise, řediteli TSM Touţim a vedoucímu Bytového hospodářství a
Teplárenství ve výši dle zápisu.
10) Souhlasné stanovisko k pokácení poškozeného smrku v zahradě MŠ Touţim a smrku u
chodníku podél Úřadu práce.
11) Přidělení finanční odměny ředitelce MŠ Touţim ve výši dle zápisu.
12) Pouţití prostředků z fondu reprodukce TSM Touţim na úhradu dvou faktur za opravu
vozidla v celkové částce 36 741,- Kč.
13) Odpuštění nájemného za sál Sokolovny ve výši 2 000,- Kč na večerní zábavu dne
20.11.2010 organizovanou MUDr. Jaroslavem Kolesou a MUDr. Chadi Al Samanem,
jejíţ výtěţek bude věnován Kojeneckému ústavu v Karlových Varech.
14) Termín provedení pravidelné inventarizace a sloţení hlavní inventarizační komise a
dílčích inventarizačních komisí dle zápisu.
15) Stanovení dnů pro přijímání prohlášení o uzavření manţelství a to první a třetí sobotu
v měsíci.
16) Termíny pro předvánoční stánkový prodej na náměstí J. z Poděbrad v Touţimi a to o
víkendech ve dnech 27. a 28.11., 4. a 5.12., 11. a 12.12. a ve dnech 18. aţ 23.12.2010.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení.
2) Poţadavky ZŠ Touţim na příspěvek z rozpočtu města na příští rok s tím, ţe
s poţadavkem bude pracováno při přípravě rozpočtu na příští rok.

3) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim o podání ţádosti o nadační příspěvek Nadace
ČEZ z grantového řízení Podpora regionů pro rok 2011 na vybudování schodišťové
plošiny na dopravu postiţených dětí do učeben školy.
4) Ţádost o byt v bývalé škole v Komárově s tím, ţe ţádost bude projednána s vedoucím
Bytového hospodářství a po provedeném místním šetření bude o ţádosti rozhodnuto na
příští schůzi rady.
5) Nabídku společnosti Resur, spol. s r.o., Otovice, na rozšíření spolupráce s tím, ţe o
nabídce bude podána informace na zasedání zastupitelstva a do diskuze o nabídce bude
zapojena TSM Touţim a širší fórum kompetentních osob.
6) Písemnou stíţnost s tím, ţe po provedeném místním šetření bude předána k řešení
vedoucímu Bytového hospodářství.
7) Informaci o přípravě broţury s prezentací města Touţim a jeho částí.
8) Dodatek k ţádosti na nájem restaurace v Sokolovně s upřesněním představy o dalším
fungování tohoto provozu.
V Touţimi 22.11.2010
..........................................
Roman STRAKA
místostarosta

..............................................
Alexandr ŢÁK
starosta

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

