Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 21/2013
Ze schůze Rady města Toužim č. 21 konané dne 4. listopadu 2013
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí
2. Projednání záměru na prodej pozemku
3. Projednání žádosti o změnu nájemní smlouvy na zahrádku
4. Projednání žádosti ZŠaMŠ Toužim
5. Příprava návrhu rozpočtu na příští rok
6. Projednání žádosti R. Štefanové
7. Projednání informace BH města Toužim
8. Projednání žádosti Z. Boťové Kaločaiové
9. Projednání žádosti ZŠ Toužim o vyřazení poškozeného majetku
10. Projednání žádosti MŠ Toužim o souhlas s uzavřením školy
11. Projednání žádosti Teplárenství města Toužim
12. Projednání žádostí o finanční příspěvek
13. Projednání žádosti o nájem polní cesty
14. Projednání informace o možnosti pořízení poměrových měřidel tepla
15. Projednání informace Aeroklubu Toužim
K bodu č. 1/21/2013:
Rada vzala na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí.
Usnesení č. 2/21/2013:
Rada schvaluje záměr na prodej dílu „c“ pozemku p.č. 1109/2 o výměře 8 m2,
pozemku p.č. 1109/2 o výměře 93 m2 a pozemku p.č. 1109/4 o výměře 83 m2 v k.ú.
Lachovice.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 3/21/2013:
Rada vzala na vědomí žádost pí Boťové Kaločaiové o změnu nájemní smlouvy na
zahrádku s tím, že z důvodu nového nájemního vztahu musí oba nájemci požádat o zrušení
nájemní smlouvy, následně bude projednán záměr na nájem a uzavřena nová nájemní
smlouva.
K bodu č. 4/21/2013:
Rada vzala na vědomí žádost ředitelky ZŠaMŠ Toužim o přidělení nebytových prostor
s tím, že o žádosti rozhodne na příští schůzi rady.

K bodu č. 5/21/2013:
Rada vzala na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2014.
Usnesení č. 6/21/2013:
Rada schvaluje rozhodnutí, požadovanou místnost v domě č.p. 29 v Komárově za
současného stavu nepronajímat.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 7/21/2013:
Rada vzala na vědomí informaci BH města Toužim o výzvě k úhradě nájemného za
pronajatý byt.
Usnesení č. 8/21/2013:
Rada pověřuje BH města Toužim prověřit současné závady v bytě pí Boťové
Kaločaiové, závady odstranit a podat zprávu o příčinách a odstranění závad.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9/21/2013:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného majetku z evidence ZŠ Toužim s celkovou
pořizovací cenou 52.288,30 Kč.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10/21/2013:
Rada schvaluje uzavření MŠ Toužim v době vánočních prázdnin od 23.12.2013 do
01.01.2014.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11/21/2013:
Rada schvaluje upřesnění rozhodnutí o výši převedeného příspěvku Teplárenství
města Toužim zpět do rozpočtu města.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 12a/21/2013:
Rada schvaluje zařadit do návrhu rozpočtu na příští rok příspěvek na činnost sdružení
Toužimská country sešlost „Kdo přijde“ ve výši 15 tis. Kč.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 12b/21/2013:
Rada schvaluje zařadit do návrhu rozpočtu na příští rok příspěvek na činnost
Jezdeckého klubu Toužim ve výši 5 tis. Kč.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 13/21/2013:
Rada schvaluje nájem části pozemku p.č. 1701 v k.ú. Kojšovice společnosti Městské
lesy Toužim s.r.o., s platností od 04.11.2013 na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1 Kč/m2
ročně a vyslovuje souhlas s úpravou povrchu komunikace na náklady společnosti.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 14/21/2013:
Rada schvaluje osazení poměrových měřidel tepla v nebytových prostorech domu č.p.
424 a doporučila zvážit možnost realizace v závěru roku, před začátkem nové topné sezóny.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 15/21/2013:
Rada vzala na vědomí informaci předsedy Aeroklubu Toužim o výsledcích jejich
členů v letecké akrobacii a v plachtařských závodech.
V Toužimi 04.11.2013

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

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

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

