Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 19/2013
Ze schůze rady města Toužim č. 19 konané dne 7. října 2013
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání informace o.s. Cesta z města
3. Projednání záměru na prodej pozemku
4. Projednání žádosti o nájem nebytového prostoru
5. Projednání podmínek nájmu novinového stánku na náměstí
6. Projednání návrhu MŠ Toužim na vyřazení nepotřebného majetku
7. Projednání návrhu smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
8. Projednání žádosti o umístění reklamního poutače na cukrárnu
9. Projednání návrhu na rozmístění nádob na BRKO
10. Projednání informace ředitelky ZŠaMŠ Toužim
11. Projednání informace ředitele ZUŠ Toužim
12. Projednání informace ředitelky ZŠ Toužim
13. Projednání návrhu aktualizace vnitřních předpisů a instrukcí ZŠ Toužim
14. Projednání žádosti o vyjádření k licenčnímu řízení
15. Projednání žádosti TSM Toužim o vyřazení majetku
16. Projednání návrhu BH Toužim na odpis pohledávky
17. Projednání žádosti o.s. Kontakt bB o příspěvek na činnost v roce 2014
18. Projednání žádosti o.s. Drosera o příspěvek na činnost v roce 2014
19. Projednání žádosti SDH Toužim o příspěvek na činnost v roce 2014
20. Projednání žádosti o povolení splátkového kalendáře na koupi zahrádky.
21. Projednání návrhů rozpočtových opatření
22. Projednání problémů při zásobování provozoven v domě č.p. 35 na nám. J z Poděbrad
23. Projednání informace předsedy kontrolního výboru o odpovědi na dopis p. Chrenáka
24. Příprava zasedání zastupitelstva
25. Projednání doplňujících informací BH Toužim k opravě oken v domě č.p. 35
26. Projednání žádosti BH Toužim o souhlas s vyhlášením výběrového řízení na výměnu
oken v domě č.p. 164
27. Projednání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt
28. Projednání dopravní situace na náměstí
29. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o přidělení nebytových prostor.

K bodu 1/19/2013:
Rada vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí rady.

Usnesení č. 2/19/2014:
Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytování služeb Infocentra
a zajišťování kulturních a společenských akcí města.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3/19/2013:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 219/63 o výměře 21 m2 v k.ú. Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/19/2013:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č.p. 508
v Plzeňské ulici s platností od 01.11.2013 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek,
s projednáním zachování provozu WC.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/19/2013:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem novinového stánku na náměstí
s platností od 01.11.2013 na dobu neurčitou, za měsíční nájemné ve výši 1 000 Kč + DPH.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 6/19/2013:
Rada vzala na vědomí žádost ředitelky MŠ Toužim o vyřazení nepotřebného
a poškozeného majetku s tím, že žádost bude projednána na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 7/19/2013:
Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR na akci „Zateplení Městského úřadu Toužim“ a pověřuje p. starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/19/2013:
Rada schvaluje umístění reklamního poutače na cukrárnu s tím, že žadatelka nejdříve
požádá památkáře o vydání závazného stanoviska
k umístění reklamního poutače
v památkové zóně.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9/19/2013:
Rada schvaluje návrh na rozmístění nádob na sběr biologicky rozložitelného
komunálního odpadu v Toužimi a všech částech s tím, že provoz ukáže skutečnou potřebu
a umístění sběrných nádob.
Hlasování: 5/0/0

K bodu 10/19/2013:
Rada vzala na vědomí oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o udělení ředitelského
volna na dny 31. října a 1. listopadu 2013 pro žáky základní školy.
K bodu 11/19/2013:
Rada vzala na vědomí oznámení ředitele ZUŠ Toužim o udělení ředitelského volna na
dny 31. října a 1. listopadu 2013.
K bodu 12/19/2013:
Rada vzala na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Toužim o udělení ředitelského volna na
dny 31. října a 1. listopadu 2013.
Usnesení č. 13/19/2013:
Rada schvaluje aktualizované vnitřní předpisy a instrukce ZŠ Toužim k datu
02.10.2013.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 14/19/2013:
Rada schvaluje kladné vyjádření k licenčnímu řízení k udělení licence k provozování
veřejné linkové autobusové dopravy pro ČSAD autobusy Plzeň a.s., Plzeň, na linku 440 080
Plzeň – Karlovy Vary s požadavkem, aby všechny autobusy na lince ve směru Plzeň –
Karlovy Vary měly zastávku i na náměstí v Toužimi.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 15/19/2013:
Rada bere na vědomí žádost ředitele TSM Toužim o vyřazení nepotřebného
a poškozeného majetku s tím, že žádost bude projednána na zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 16/19/2013:
Rada bere na vědomí návrh vedoucího BH Toužim na odpis pohledávky K. Mottla
z důvodu jeho úmrtí a z důvodu, že dědické řízení bylo zastaveno pro nemajetnost zůstavitele
s tím, že návrh bude projednán na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 17/19/2013:
Rada schvaluje zapracovat do návrhu rozpočtu na příští rok částku 9 tis. Kč jako
příspěvek na činnost o.s. Kontakt bB, středisko Karlovy Vary, v roce 2014.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č 18/19/2013:
Rada bere na vědomí žádost o příspěvek na činnost o.s. Drosera, Sdružení ochrany
přírody a krajiny, s tím, že příspěvek na činnost v příštím roce neposkytne.

K bodu č. 19/19/2013:
Rada bere na vědomí žádost SDH Toužim o příspěvek na činnost v roce 2014 s tím, že
žádosti všech organizací budou řešeny v rámci přípravy rozpočtu na rok 2014.
Usnesení č. 20/19/2013:
Rada schvaluje žádost o povolení splátkového kalendáře na koupi pozemku s tím, že
úhrada za geometrický plán a náklady na vklad do katastru nemovitostí budou uhrazeny při
podpisu kupní smlouvy a cena pozemku bude uhrazena do konce roku 2014 dle splátkového
kalendáře.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 21/19/2013:
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. 45/2013 až 53/2013.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 22/19/2013:
Rada projednala připomínku nájemců nebytových prostor v domě č.p. 35 na nám.
J. z Poděbrad k nedostatečnému prostoru pro parkování auta při vykládání zboží s tím, že
stání na komunikaci s kratší dobou vykládky bude tolerováno a pro delší dobu vykládky bude
vyhrazeno místo pro zásobování na parkovišti před restaurací Vladař.
K bodu 23/19/2013:
Rada vzala na vědomí odpověď kontrolního výboru na dopis p. J. Chrenáka ve věci
zadávání zakázek malého rozsahu.
Usnesení č. 24/19/2013:
Rada schvaluje svolání zasedání Zastupitelstva města Toužim na den 24.10.2013.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 25/19/2013:
Rada schvaluje úkol pro BH Toužim, aby pracovníci v co nejkratším termínu
zkontrolovali stav oken v domě č.p. 35 a opravili minimálně zatmelení poškozených oken.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 26/19/2013:
Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu,
výměnu oken v domě č.p. 164 v Plzeňské ulici a pověřuje BH Toužim jeho vyhlášením.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 27/19/2013:
Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě č.p. 92 v Toužimi na
další rok, s doplněním o možnost automatického prodlužování nájemní smlouvy v případě
řádného plnění ustanovení smlouvy.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 28/19/2013:
Rada projednala dopravní situaci na náměstí a navrhla upravit dopravní značení pro
parkování dopravní obsluhy v části před Večerkou Drbalových a pověřila p. starostu, aby
o současné problematice informoval členy MP Toužim.
Usnesení č. 29/19/2013:
Rada schvaluje záměr na nájem nebytového prostoru v areálu mateřské školy po
rehabilitaci pí Ungrové.
Hlasování: 5/0/0

V Toužimi 07.10.2013

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

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

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

