Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 19/2014
Ze schůze Rady města Toužim č. 19 konané dne 29. září 2014
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání záměrů na nájem pozemků
3. Projednání žádosti o nájem nebytového prostoru
4. Projednání návrhů rozpočtových opatření
5. Projednání usnesení okresního soudu k návrhu na vyklizení bytu
6. Projednání nabídek na zpracování Průkazů energetické náročnosti budov
7. Projednání nabídky na zabezpečení výkonu činnosti zadavatele veřejné zakázky
8. Projednání informace ředitelky ZŠ Toužim
9. Projednání informace ředitele ZUŠ Toužim
10. Projednání informace ředitelky ZŠaMŠ Toužim
11. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim
12. Projednání požadavků osadního výboru v Kosmové
13. Projednání žádosti knihovny o zvýšení rozpočtu na příští rok
14. Projednání návrhu knihovny na připojení k akci „Vypouštění balónků“
15. Projednání žádostí spolků o příspěvky z rozpočtu města v roce 2015
16. Projednání záměru „Farma pro chov kuřic Toužim“
17. Projednání nabídek na zhotovení přejezdových prahů v Tepelské ulici
18. Projednání žádosti p. Holzknechta
K bodu č. 1/19/2014:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
Usnesení č. 2a/19/2014:
Rada schvaluje záměr na nájem pozemku p.č. 835/7 o výměře 147 m2 v k.ú. Radyně.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 2b/19/2014:
Rada schvaluje ukončení nájemních smluv č. 24/09 a č. 078/09, uzavřených se S. a A.
Kolenovými, s jednoměsíční výpovědní lhůtou a schvaluje záměr na nájem části pozemku p.č.
16 o výměře 1 400 m2 v k.ú. Prachomety.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 2c/19/2014:
Rada odložila projednání záměru na nájem částí pozemku p.č. 3188/1 v k.ú. Toužim
na příští schůzi rady.
Usnesení č. 3/19/2014:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor na adrese Plzeňská
508, Toužim, s L. Jarošem s platností od 01.10.2014 na dobu neurčitou, za dříve schválených
podmínek.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 4/19/2014:
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. 77/2014 a 78/2014.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 5/19/2014:
Rada bere na vědomí usnesení Okresního soudu v Karlových Varech o zastavení řízení
ve věci vyklizení bytu č. 6, na adrese Družstevní 287, Toužim a pověřuje vedoucího BH
města Toužim zpracovat do příští schůze rady návrh na úpravu vytápění, včetně provedení
dalších úprav.
Usnesení č. 6/19/2014:
Rada schvaluje zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, zpracování Průkazů
energetické náročnosti budov, Ing. J. Klíchovi ze Sokolova, za nabídkovou cenu 90 tis. Kč.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 7/19/2014:
Rada odložila projednání nabídky na zajištění výkonu činnosti zadavatele pro veřejnou
zakázku „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“ z důvodu, že se nepodařilo zajistit další
nabídky, a proto rada pověřila p. Zankla zveřejněním výzvy k podání nabídek.
K bodu č. 8/19/2014:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Toužim, že na dny 30. a 31.10.2014
vyhlásila ředitelské volno.
K bodu č. 9/19/2014:
Rada bere na vědomí oznámení ředitele ZUŠ Toužim, že na dny 30. a 31.10.2014
vyhlásil ředitelské volno.

K bodu č. 10/19/2014:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim, že na dny 30. a 31.10.2014
vyhlásila ředitelské volno, které se týká provozu ZŠ a ŠD. Provoz v mateřské škole bude bez
omezení.
Usnesení č. 11/19/2014:
Rada schvaluje směrnici ZŠaMŠ Toužim „Vnitřní řád mateřské školy“ a přílohu č. 1
„Podmínky přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ“ s účinností od 01.09.2014.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 12/19/2014:
Rada projednala požadavky osadního výboru Kosmová na zlepšení bezpečnosti dětí
a dospělých v Kosmové a pověřila p. Kokeše, aby všechny požadavky prověřil na místě
a předložil radě návrh na jejich postupné řešení, včetně finanční náročnosti.
K bodu č. 13/19/2014:
Rada bere na vědomí požadavek pracovnic knihovny o navýšení rozpočtu na příští rok
o částku 16 tis. Kč z důvodu přechodu z modulu UNIMARC na modul MARC 21 s tím, že do
návrhu rozpočtu na příští rok bude tato částka zařazena.
Usnesení č. 14/19/2014:
Rada schvaluje zapojení do akce „Vypouštění balónků“ s přáníčky k Ježíškovi, která
se uskuteční 12.12.2014 v 15.15 hod a postavení pódia na náměstí na zajištění doprovodného
programu.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 15/19/2014:
Rada bere na vědomí požadavky o příspěvky na činnost sportovních klubů, spolků
a hasičů v roce 2015 s tím, že požadované a některé upravené částky budou zařazeny do
návrhu rozpočtu na příští rok.
K bodu č. 16/19/2014:
Rada bere na vědomí informaci o zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného
v kategorii I „Farma pro chov kuřic Toužim“.
Usnesení č. 17/19/2014:
Rada schvaluje zadat zhotovení přejezdových prahů v Tepelské ulici
Vojtěchovskému – Stavební sdružení Teplá, které podalo nejnižší nabídkovou cenu.
Hlasování: 4/0/0

J.

Usnesení č. 18/19/2014:
Rada schvaluje prominutí části poplatku za zábor veřejného prostranství ve výši
5 200,- Kč p. Holzknechtovi s tím, že zaplatí zbytek částky ve výši 10 000,- Kč.
Hlasování: 4/0/0
V Toužimi 29.09.2014

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

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

