Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 20/2014
Ze schůze Rady města Toužim č. 20 konané dne 13. října 2014
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání výsledku voleb do Zastupitelstva města Toužim
3. Projednání záměru na nájem zemědělsky využívaných pozemků
4. Projednání záměru na nájem pozemku
5. Projednání žádosti pí A. Veličkové a A. Ronquillo
6. Projednání žádosti o nájem pozemku
7. Projednání žádosti o nájem nebytového prostoru
8. Projednání návrhu rozpočtových opatření
9. Projednání informace vedoucího BH města Toužim
10. Projednání nabídek na zabezpečení výkonu činností zadavatele veřejné zakázky
11. Projednání informace ředitelky ZŠaMŠ Toužim
12. Projednání zápisů z jednání školské rady ZŠaMŠ Toužim
13. Projednání Výroční zprávy o činnosti ZŠaMŠ za školní rok 2013/2014
14. Projednání žádosti TSM Toužim
15. Projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene
16. Projednání žádosti o doplnění zastávky linky č. 421447
K bodu č. 1/20/2014:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
K bodu č. 2/20/2014:
Rada bere na vědomí výsledek voleb do Zastupitelstva města Toužim.
Usnesení č. 3/20/2014:
Rada schvaluje záměr na pacht zemědělsky využívaných pozemků města Toužim
o celkové výměře 627,5026 ha.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/20/2014:
Rada schvaluje záměr na nájem dvou částí pozemku p.č. 3188/1 o výměře 170 a 240
2
m v k.ú. Toužim.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 5/20/2014:
Rada bere na vědomí návrh na znovuotevření žádostí A. Veličkové o koupi
předzahrádky u domu č.p. 4 v Políkně a nájem části pozemku k postavení přístřešku na auto
s tím, že navrhuje žadatelce podat novou žádost s přesným vyznačením požadovaných částí
pozemku a doplněnou o vyznačení veřejného vodovodu.
Usnesení č. 6/20/2014:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy s J. Dlouhým na část pozemku p.č. 1607
o výměře 744 m2 v k.ú. Prachomety, s platností od 01.11.2014 na dobu neurčitou, za dříve
schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
K bodu 7/20/2014:
Rada vzala na vědomí informaci, že nebytový prostor v domě č.p. 53 není připraven
k předání novému nájemci, a proto rada odložila projednání žádostí o nájem do doby, kdy
bude připraven k předání.
Usnesení č. 8/20/2014:
Rada schvaluje a provádí, v souladu se schváleným rozsahem provádět rozpočtová
opatření dle usnesení Zastupitelstva města Toužim č. 9/2012 ze dne 13.12.2012, rozpočtová
opatření č. 79/2014 až 82/2014.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9/20/2014:
Rada schvaluje změnu zdroje tepla na plynový kotel v bytě po p. Stiborovi v domě č.p.
287 v Družstevní ulici v Toužimi, kterou jako investiční akci zajistí město. Provedení dalších
oprav zajistí BH města Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10/20/2014:
Rada schvaluje zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování zadávací
dokumentace a kompletní administraci projektu „Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení
zabezpečení a elektronizace agend města“ společnosti PFI s.r.o., Prvního pluku 206/7,
Praha 8, která podala nejvýhodnější nabídku.
Hlasování: 5/0/0
K bodu 11/20/2014:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim, že v době od 13. do 25.
října 2014 čerpá řádnou dovolenou.
K bodu č. 12/20/2014:
Rada bere na vědomí zápisy z jednání školské rady při ZŠaMŠ Toužim ze dne
01.09.2014 a ze dne 01.10.2014.

K bodu č. 13/20/2014:
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠaMŠ Toužim ve školním roce
2013/2014.
Usnesení č. 14/20/2014:
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro ředitele TSM Toužim, ve výši dle zápisu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 15/20/2014:
Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Státním
pozemkovým úřadem na uložení kabelového vedení v rámci akce „Město Toužim,
Prachomety – veřejné osvětlení“.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 16/20/2014:
Rada bere na vědomí žádost o doplnění trasy linky č. 421447 z Mariánských Lázní do
Toužimi, spoje č. 2, o zastávku na náměstí Jiřího z Poděbrad s tím, že prověří možnost
zajíždění autobusu na náměstí u dopravce a následně požádá krajského koordinátora o změnu
jízdního řádu.

V Toužimi 13.10.2014

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

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

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

