Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 9/2013
Ze schůze Rady města Toužim č. 10 konané dne 15. května 2013
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Projednání záměrů na nájem pozemků
Projednání záměrů na prodej pozemků
Projednání zprávy o hospodaření města a PO za I. čtvrtletí 2013
Projednání návrhů rozpočtových opatření
Projednání výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rozšíření
a modernizace primárního rozvodu tepla na Sídlišti“
6. Projednání výsledku veřejné zakázky na akci „Zateplení Městského úřadu Toužim“
7. Projednání žádostí o byty
8. Projednání návrhu na odpis pohledávky
9. Projednání žádosti knihovny o příspěvek
10. Projednání žádosti o koupi počítače
11. Projednání žádosti ProfiCentra Toužim
12. Projednání možnosti spolufinancování akce „Toužimský triatlon“
13. Projednání žádostí ředitelky ZŠPaMŠ Toužim
14. Projednání žádosti nájemce restaurace v Sokolovně
15. Projednání návrhu Strategického plánu sociálního začleňování v Toužimi v letech
2013 – 2015
16. Příprava zasedání zastupitelstva
Usnesení č. 1a/10/2013:
Rada schvaluje odložení záměru na nájem části pozemku p.č. 3188/1 o výměře 150
m2 v k.ú. Toužim, do doby projednání záměru na prodej stejné části pozemku na zasedání
zastupitelstva.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 1b/10/2013:
Rada zamítla záměr na nájem části pozemku p.č. 307/27 o výměře 25 m2 v k.ú.
Toužim, ale k vyřešení daného problému schvaluje projednat s DI osazení dopravní značky se
zákazem stání nákladních vozidel v uvedené části Plzeňské ulice.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 1c/10/2013:
Rada schvaluje záměr na nájem části pozemku p.č. 3188/1 o výměře 250 m2 v k.ú.
Toužim.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 2a/10/2013:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 1872/13 o výměře 33 m2 v k.ú. Dobrá
Voda.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 2b/10/2013:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 29/3 o výměře 53 m2 v k.ú. Dobrá
Voda.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 3/10/2013:
Rada vzala na vědomí výsledek hospodaření města a příspěvkových organizací za
I. čtvrtletí letošního roku.
Usnesení č. 4/10/2013:
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. 21/2013 až 24/2013.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 5/10/2013:
Rada schvaluje výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rozšíření
a modernizace primárního rozvodu tepla na Sídlišti v Toužimi“ a pověřuje p. starostu
podpisem smlouvy na realizaci této zakázky se společností Uniterm KV s.r.o., Karlovy Vary.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 6/10/2013:
Rada schvaluje zadat realizaci akce „Zateplení Městského úřadu Toužim“ společnosti
Dozorstav s.r.o., Karlovy Vary, která podala nejvýhodnější nabídku a pověřuje p. starostu
podpisem smlouvy na realizaci této zakázky.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 7a/10/2013:
Rada vzala na vědomí žádost o byt v bývalé škole v Komárově s tím, že tato místnost
není vhodná pro rodinu s dětmi a jiný volný byt není k dispozici.
K bodu č. 7/b/10/2013:
Rada vzala na vědomí žádost o byt v domě č.p. 169 v Toužimi s tím, že tento byt
zatím není připraven k předání. O přidělení rozhodne rada po provedené opravě bytu a po
zhodnocení všech žádostí o byt.

K bodu č. 8/10/2013:
Rada vzala na vědomí návrh na odpis pohledávky z důvodu úmrtí dlužníka ve výši
16.282,- Kč a nákladů řízení ve výši 25.661,- Kč s tím, že návrh bude projednán na příštím
zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 9/10/2013:
Rada zamítá poskytnutí finančního příspěvku a pódia na uspořádání akce „Zábavné
odpoledne s knihovnou do pohádky“, kterou chtějí uspořádat pracovnice knihovny dne
02.06.2013.
Hlasování: 3/0/1
K bodu č. 10/10/2013:
Rada vzala na vědomí žádost o odkoupení vyřazeného počítače a monitoru z knihovny
s tím, že tento majetek se nebude vyřazovat a bude se dále využívat v Infocentru formou
výpůjčky o.s. Cesta z města.
Usnesení č. 11/10/2013:
Rada schvaluje bezplatné zapůjčení haly a hřiště s umělým povrchem v době od 05. do
09.08.2013 k volnočasovým aktivitám příměstského tábora Profíček, který pořádá
ProfiCentrum Toužim.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 12/10/2013:
Rada vzala na vědomí informaci o přípravě třetího ročníku akce „Toužimský triatlon“
s tím, že o případném příspěvku rozhodne po dodání konkrétních informací o potřebě
finančních prostředků, termínu a pod., na některé příští schůzi rady.
Usnesení č. 13a/10/2013:
Rada schvaluje žádost pí L. Š. o pokračování základního vzdělávání své dcery
v Základní škole praktické ve školním roce 2013/2014.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 13b/10/2013:
Rada schvaluje vyjmutí části pozemku p.č. 219/43 o výměře 359 m2 v k.ú. Toužim
z výpůjčky MŠ Toužim a předání do výpůjčky ZŠPaMŠ Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 14/10/2013:
Rada schvaluje udělení souhlasu k výstavbě plotu k zamezení průchodu dětí
venkovním posezením před restaurací v Sokolovně. Stavbu plotu bude realizovat nájemce
restaurace na vlastní náklady.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 15/10/2013:
Rada vzala na vědomí Strategický plán sociálního začleňování v Toužimi v letech
2013 – 2015 s tím, že tento strategický plán bude projednán na příštím zasedání
zastupitelstva.
Usnesení č. 16/10/2013:
Rada schvaluje svolat zasedání Zastupitelstva města Toužim na den 20.06.2013.
Hlasování: 4/0/0
V Toužimi 15.05.2013

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

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

