Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 20/2013
Ze schůze Rady města Toužim č. 20 konané dne 21. října 2013
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí
2. Projednání žádosti Ing. Růžičky o podnájem pozemků
3. Projednání žádosti o nájem zahrádky
4. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na zahrádku
5. Projednání záměru na prodej pozemku
6. Projednání záměru na nájem pozemku
7. Projednání návrhů rozpočtových opatření
8. Příprava návrhu rozpočtu na příští rok
9. Projednání zápisu z jednání školské rady při ZŠ Toužim
10. Projednání výroční zprávy o činnosti ZŠ Toužim
11. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim
12. Projednání zápisů z jednání školské rady při ZŠaMŠ Toužim
13. Projednání výroční zprávy o činnosti ZŠPaMŠ Toužim
14. Projednání žádostí ředitele TSM Toužim
15. Projednání žádosti o doplnění základní dopravní obslužnosti
16. Projednání žádosti pracovnic knihovny
17. Projednání žádosti pracovnice knihovny
18. Projednání žádosti MUDr. Lamberta
19. Projednání žádosti finanční výpomoc
20. Projednání oznámení kulturní akce
21. Projednání nabídky mapového průvodce Karlovarského kraje
22. Projednání žádosti o podporu neziskového vzdělávacího projektu
23. Projednání informace o výběrovém řízení na dodání oken na dům č.p. 164
24. Projednání informace o dokončení opravy bytu č. 4 v domě č.p. 169 a projednání
žádostí o přidělení tohoto bytu.
25. Projednání žádosti o příspěvek
26. Projednání informací ředitele ZUŠ Toužim
27. Projednání žádosti MAS Vladař o.p.s. Valeč
28. Projednání návrhu na prodej dříví
29. Projednání návrhu Teplárenství na provedení úpravy v blokových stanicích rozvodu
tepla na Sídlišti.
K bodu 1/20/2013:
Rada vzala na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí rady.

Usnesení č. 2/20/2013:
Rada schvaluje podnájem pozemků města v nájmu Ing. J. Růžičky ml., Teplá, p.č.
1316/1 a 1318 v k.ú. Komárov, s platností od 01.01.2014 do 31.12.2014, Ing. J. Růžičkovi,
HBR, Teplá.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3/20/2013:
Rada schvaluje nájem zahrádky č. 1 na části pozemku p.č. 280/4 o výměře 522 m2
v k.ú. Toužim s platností od 01.11.2013 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/20/2013:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 20/09 na nájem pozemku p.č. 34/1 o
výměře 1 324 m2 v k.ú. Smilov k datu 31.12.2013.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/20/2013:
Rada neschválila záměr na prodej pozemku p.č. 34/1 o výměře 1 324 m2 v k.ú.
Smilov.
Hlasování: 0/5/0
Usnesení č. 6/20/2013:
Rada schválila záměr na nájem pozemku p.č. 228/4 o výměře 1 375 m2 v k.ú. Luhov.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/20/2013:
Rada schvaluje a provádí, v souladu se schváleným rozsahem provádět rozpočtová
opatření dle usnesení Zastupitelstva města Toužim č. 9/5/2012 ze dne 13.12.2012, rozpočtová
opatření č. 54/2013 až 64/2013.
K bodu č. 8/20/2013:
Rada bere na vědomí všechny požadavky do rozpočtu o příspěvky na činnost v příštím
roce s tím, že předběžný návrh rozpočtu bude projednán na příští schůzi rady.
K bodu č. 9/20/2013:
Rada bere na vědomí zápis z jednání školské rady při ZŠ Toužim ze dne 01.10.2013.
Usnesení č. 10/20/2013:
Rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti ZŠ Toužim za školní rok 2012 – 2013.
Hlasování. 5/0/0
Usnesení č. 11/20/2013:

Rada schvaluje přijetí věcného daru od společnosti Marbes Consulting s.r.o., Plzeň,
pro ZŠaMŠ Toužim.
Hlasování. 5/0/0
K bodu 12a/20/2013:
Rada bere na vědomí zápis z jednání školské rady při ZŠPaMŠ Toužim ze dne
30.08.2013.
K bodu 12b/20/2013:
Rada bere na vědomí zápis z jednání školské rady při ZŠaMŠ Toužim ze dne
25.09.2013.
Usnesení č. 13/20/2013:
Rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti ZŠPaMŠ Toužim za školní rok
2012 – 2013.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 14a/20/2013:
Rada bere na vědomí žádost TSM Toužim o vyřazení poškozeného a nefunkčního
majetku s tím, že vzhledem k výši pořizovací ceny bude žádost projednána na zasedání
zastupitelstva.
Usnesení č. 14b/20/2013:
Rada schvaluje udělení finanční odměny, ve výši dle zápisu, pro ředitele TSM
Toužim, ze mzdových prostředků TSM Toužim.
Hlasování: 4/0/1
Usnesení č. 15/20/2013:
Rada schvaluje požádat Koordinátora integrovaného dopravního systému
Karlovarského kraje o zavedení zastávky autobusové linky č. 421445, spoje č. 13, Toužim –
Teplá – Mariánské Lázně, s odjezdem z Toužimi ve 14.05, v Bezděkově.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 16/20/2013:
Rada schvaluje uspořádání Mikulášské nadílky v sále Sokolovny pracovnicemi
Městské knihovny Toužim dne 03.12.2013.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 17/20/2013:
Rada schvaluje prodej 1 ks vyřazeného počítače z knihovny pracovnici knihovny za
cenu 1.500,-- Kč.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 18/20/2013:
Rada bere na vědomí žádost MUDr. Lamberta o instalaci poměrových měřidel
spotřeby tepla na radiátory v ordinaci s tím, že o instalaci rozhodne na příští schůzi rady na
základě vyjádření BH Toužim.
Usnesení č. 19/20/2013:
Rada neschválila žádost o poskytnutí finanční pomoci na úhradu nedoplatku za
dodávku plynu.
Hlasování: 0/5/0
K bodu č. 20/20/2013:
Rada bere na vědomí informaci nájemce restaurace v Sokolovně, o uspořádání
koncertu kapel Vitacit a Blackmailers dne 01.11.2013 a informaci, že ohlášený koncert Aleše
Brychty na den 06.12.2013 byl bez náhrady zrušen.
Usnesení č. 21/20/2013:
Rada schvaluje objednání 100 ks mapového průvodce po památkách hrdelního
soudnictví Karlovarského kraje.
Hlasování: 5/0/0
K bodu 22/20/2013:
Rada bere na vědomí nabídku dodání časopisu Historický kaleidoskop s tím, že ji
nebude akceptovat.
K bodu 23/20/2013:
Rada bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci
„Výměna výplní otvorů v bytovém domě č.p. 164, ulice Plzeňská, Toužim“, které vyhlásilo
BH Toužim. Nabídku s nejnižší cenou podalo truhlářství Tomáš Boublík ze Sušice.
Usnesení č. 24/20/2013:
Rada schvaluje pořadí pro přidělení opraveného bytu č. 4 v domě č.p. 169 v Plzeňské
ulici: 1. V. Kavcová, 2. M. Borková, Toužim, 3. I. Jelínková, s platností od 01.11.2013 na
dobu jednoho roku, s možností automatického prodlužování v případě plnění všech podmínek
nájemní smlouvy.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 25/20/2013:
Rada schvaluje zařadit do návrhu rozpočtu na příští rok částku 8 tis. Kč jako příspěvek
na kočár pro postiženého syna.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 26a/20/2013:
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZUŠ Toužim, že v době od 29.10. do
1.11.2013 bude čerpat řádnou dovolenou.
K bodu č. 26b/20/2013:
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZUŠ Toužim o zahájení školního roku
2013 – 2014.
K bodu č. 27/20/2013:
Rada vzala na vědomí žádost MAS Vladař o poskytnutí půjčky ve výši 200 tis. Kč na
předfinancování realizace Strategického plánu Leader na konci roku 2013 s tím, že bude
prověřena možnost poskytnutí finančních prostředků a v kladném případě bude žádost
projednána na příštím zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 28/20/2013:
Rada schvaluje prodej 2,64 m3 dříví za cenu 1.820,- Kč/m3 bez DPH společnosti
Služby města Bochov s.r.o.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 29/20/2013:
Rada schvaluje provedení úpravy v blokových stanicích rozvodu tepla na Sídlišti
a způsob financování.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 21.10.2013

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

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

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

