Usnesení

z 2. sch ze RM konané dne 27. 11. 2006
RM schvaluje
16. Program sch ze
17. Ceny dárkových permanentek v cen 200,-- K pro d ti a 400,-- K pro dosp lé
18. Odm ny editel PO, které si vyplatí z rozpo tovaných mzdových prost edk
RM neschvaluje
19. Návrh usnesení o vylou ení pana Lukáše Novotného z hlasování o odm n
pana Mgr. Jind icha Novotného

editele PO ZŠ,

RM bere na v domí
20. Kontrolu usnesení
Trvají úkoly:
13/06/RM
RM ukládá starostovi - oslovit možné kandidáty na p edsedy Finan ního a Kontrolního výboru,
14/06/RM
RM ukládá místostarostce - zjistit pot ebné informace týkající se p íst ešku u pramene kyselky a
p ipravit k projednání na sch zi RM dne 04. 12. 2006,
15/06/RM
RM pov uje starostu - dopln ním delegace na setkání Evropských Nových M st o 2 leny.
RM ukládá
21. editelce PO SRC
a) zavést rozd lení evidence pracovní doby do jednotlivých st edisek PO,
b) nep ekra ovat výši denního z statku pokladní hotovosti,
c) maximáln využívat možností bezhotovostních plateb,
d) vypracovat sm rnici pro p enášení pokladní hotovosti a provést pojišt ní p enášení
pokladní hotovosti,
e) vypracovat pokyn editelky pro postup k likvidaci nepot ebných a prošlých zásob,
f) správn ú tovat o prodeji zboží a o prodeji vyráb ných jídel,
g) pro další ú etní období stanovit ádný ú tový rozvrh pro ú etnictví p ísp vkové
organizace s analytickým len ním pro jednotlivé druhy výnos .
22. Místostarostce prov it možnosti odpušt ní a vy išt ní vstupu do koupališt
23. Místostarostce prov it, zda je možné provád t jiným zp sobem platby za ú etnictví u PO
MŠ
24. Místostarostce prov it informaci o nutnosti vytvá et HV u PO
25. Starostovi za adit do programu sch ze RM bod „Jmenování len Školské rady ZŠ za
z izovatele“
termín: konec ledna 2007
RM pov uje
26. Pana Kavku prov it možnost získání dotace z Fondu obnovy venkova na opravu st echy MŠ

Ing. Pavel Smutný
starosta m sta

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka m sta
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