Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 23/2013
Ze schůze Rady města Toužim č. 23 konané dne 2. prosince 2013.
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí
2. Projednání záměru na prodej pozemku
3. Projednání návrhu změny Závazných pravidel města Toužim pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu
4. Projednání možnosti využití WC v Bastile jako veřejná WC
5. Projednání návrhu Smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání
6. Projednání návrhu na vyřazení a likvidaci poškozeného a nefunkčního majetku ZUŠ
Toužim
7. Příprava zasedání zastupitelstva
8. Projednání návrhu na prodloužení nájemních smluv na byty
9. Projednání žádostí a informace Romana Pagáče o nebyt. prostoru v č.p. 424
10. Projednání žádosti o vyčištění kanalizace v Prachometech
11. Projednání žádosti nájemce restaurace v Sokolovně
K bodu 1/23/2013:
Rada vzala na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí.
Usnesení č. 2/23/2013:
Rada neschválila záměr na prodej pozemku p.č. 228/5 v k.ú. Luhov.
Hlasování: 0/5/0
Usnesení č. 3/23/2013:
Rada schvaluje nové znění Závazných pravidel města Toužim pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu s platností od 01.01.2014.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/23/2013:
Rada schvaluje, že nabídku na využití WC v Bastile, jako veřejná WC, nebude
akceptovat.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 5/23/2013:
Rada schvaluje Smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání mezi
Karlovarským krajem a městem Toužim a pověřuje p. starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 6/23/2013:
Rada schvaluje vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku s celkovou
pořizovací cenou 15.394,90 Kč z evidence ZUŠ Toužim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 7/23/2013:
Rada schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim svolaného na den
12.12.2013.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 8/23/2013:
Rada schvaluje nájemníkům obecních bytů uvedeným v zápisu prodloužení nájemních
smluv do 30.04.2014.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 9a/23/2013:
Rada schvaluje zařadit do účtovaných položek za nájem sálu v Sokolovně částku
70,- Kč za každý zcela i částečně naplněný pytel o obsahu 110 litrů a tyto náklady měsíčně
vyúčtovat s TSM Toužim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 9b/23/2013:
Rada schvaluje přidělení části nebytového prostoru po bývalé rehabilitaci ve
specifikaci dle usnesení z minulé schůze rady, ale s platností od 01.01.2014. Dále rada
pověřuje vedoucího BH města Toužim zpracováním návrhu na oddělení jednotlivých druhů
energií a podáním informace o možnosti případné změny rozvodů vody a kanalizace.
Hlasování: 3/2/0

Usnesení č. 9c/23/2013:
Rada schvaluje revokaci usnesení Rady města Toužim č. 17/22/2013 ze dne
18.11.2013.
Hlasování: 5/0/0

K bodu 10/23/2013:
Rada vzala na vědomí žádost o vyčištění části kanalizace v Prachometech a pověřuje
p. J. Kokeše zjištěním revize stavu kanalizace v Prachometech s tím, že na příští schůzi
rozhodne o dalším postupu dle skutečného stavu.
Usnesení č. 11/23/2013:
Rada schvaluje bezúplatné poskytnutí pozemku města za garážemi ve Žlutické ulici,
který sousedí se sportovním areálem, k uspořádání venkovní hudební akce „Rockové vítání
léta“ dne 21.06.2014.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 02.12.2013

...................................................
Roman STRAKA
místostarosta

.............................................
Alexandr ŽÁK
starosta

Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Toužim je upraven v souladu se zněním
zákona o ochraně osobních údajů.

