U S N E S E N Í č. 60/09
ze schůze Rady města Zliv, konané dne 13. 5. 2009
Přítomni: - Ing. J. Štabrňák, J. Pisinger, J. Dvořák
- Ing. I. Řimnáčová
Omluveni: - Mgr. J. Režný, B. Mrázek
Přizváni: - Ing. Chalupa, Mgr. Vítová – firma LEDAX Č. Buděj., T. Hačková, P. Tlamsa

Usnesení č. 364/09
Rada projednala
za účasti zástupců firmy LEDAX systém poskytování sociálních služeb občanů – základní
úkony, fakultativní služby, sazebník, obsah smlouvy s uživateli, soupis – plán poskytování
sociálních služeb na další čtvrtletí, který je součástí faktury městu na poskytnutí příspěvku na
úhradu ztráty z provozu, byly zodpovězeny dotazy, informace je možno i získat na webových
stránkách firmy
ukládá
uhradit fakturu
Odpovídá: pí. Novotná

Usnesení č. 365/09
Rada projednala
- rozbor hospodaření MŠ Zliv za I. čtvrtletí 2009 – ve vztahu k zřizovateli příjmy 28 %,
výdaje 31 %, minusový výsledek hospodaření cca 40 tis. Kč – z důvodu úhrady záloh za
energie, u el. energie se jedná o konečnou fakturu, vysoká faktura za topení za měsíce
prosinec, leden – porucha měřidla, vyměněno, u služeb největší položka je za praní prádla
. Dále byl předložen řadě návrh na rozpočtovou změnu – výměna regálů v kuchyni a
podána informace o naplnění školky – školka je naplněna - 112 dětí, přijaty byly všechny
děti, co byly u zápisu – 31, do školy odchází 31 dětí
- rozbor hospodaření MěH Zliv za I. čtvrtletí 2009 - náklady 19,90 %, tržby 44,15 %,
dotace na provoz 36,85%, doplatek el. energie – 205 tis. Kč, záloha 239 tis. Kč v měsíci
dubnu, ostatní služby – vyšší čerpání (3 x plošina, inspekční prohlídky výtahů v DsPS a
domech čp. 748-751, čištění kanalizace u nákupního střediska (nemělo být firmou VaK
fakturováno- příště konzultovat se starostou)
souhlasí
s přijetím 1 brigádníka na 3 měsíce
ukládá
zveřejnit nabídku
Odpovídá: p. Tlamsa

Usnesení č. 366/09
Rada určila
osoby k provedení kontrol hospodaření v příspěvkových organizacích za r. 2008 v termínu do
konce června 2009 (MěH – ing. Řimnáčová, p. Mrázek, MŠ – pí. Čížková, p. Pisinger,
ZŠ a ZUŠ Zliv – pí. Čížková, p. Dvořák)
ukládá
zajistit provedení kontrol a zpracovat protokol o výsledku kontrol
Odpovídá: pí. Čížková, Ing. Řimnáčová
Ing. Jiří Štabrňák, v.r.
starosta
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