Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 18/2014
Ze schůze Rady města Toužim č. 18 konané dne 15.září 2014
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání záměru na prodej části pozemku
3. Projednání žádosti o nájem zahrádek
4. Projednání návrhů rozpočtových opatření
5. Projednání žádosti ředitelky MŠ Toužim
6. Projednání informace vedoucího BH města Toužim
7. Projednání výroční zprávy o činnosti ZUŠ Toužim
8. Projednání výroční zprávy o činnosti ZŠ Toužim
9. Projednání nabídek na povrch dětského hřiště
10. Projednání nabídky na zabezpečení výkonu činností zadavatele veřejné zakázky
11. Projednání návrhu dodatku ke směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku
12. Projednání žádosti o vyjádření k licenčnímu řízení
13. Projednání odpisového plánu ZŠaMŠ Toužim
14. Projednání žádostí ředitelky ZŠaMŠ Toužim
15. Projednání žádosti SK Toužim
K bodu 1/18/2014:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2a/18/2014:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 3019/12 o výměře 22 m 2 v k.ú.
Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 2b/18/2014:
Rada zamítá záměr na prodej části pozemku p.č. 3019/14 o výměře 80 m2 v k.ú.
Toužim.
Hlasování: 0/5/0
Usnesení č. 3/18/2014:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádky č. 3 a č. 4 o celkové výměře
2
426 m na části pozemku p.č. 1399/1 v k.ú. Toužim s V, Říhovou s platností od 01.10.2014 na
dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 4/18/2014:
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. 73/2014 až 76/2014.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/18/2014:
Rada schvaluje uzavření MŠ Toužim v době vánočních prázdnin od 22.12.2014 do
02.01.2015.
Hlasování: 5/0/0
K bodu 6/18/2014:
Rada bere na vědomí informaci vedoucího BH Toužim o způsobu vyrovnání nákladů
na spotřebovanou elektřinu v Infocentru ze zásuvky cukrárny.
K bodu č. 7/18/2014:
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZUŠ Toužim ve školním roce
2013/2014.
K bodu č. 8/18/2014:
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ Toužim ve školním roce
2013/2014.
Usnesení č. 9/18/2014:
Rada schvaluje zařazení akce úprava povrchu dětského hřiště na Sídlišti do návrhu
rozpočtu na příští rok s tím, že z předložených nabídek se jako nejvhodnější jeví litý
polyuretanový povrch v ceně 300 tis. Kč včetně DPH.
Hlasování: 5/0/0
K bodu 10/18/2014:
Rada bere na vědomí nabídku společnosti PFI s.r.o., Praha, na komplexní zabezpečení
výkonu činnosti zadavatele pro veřejnou zakázku „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“
s tím, že po oslovení dalších uchazečů rozhodne o zadavateli na příští schůzi rady.
Usnesení č. 11/18/2014:
Rada schvaluje dodatek č. 1 Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku
č. 3/2011 s účinností od 01.10.2014.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 12/18/2014:
Rada schvaluje kladné vyjádření k licenčnímu řízení k provozování zvláštní linkové
osobní dopravy pro dopravce Tagorating s.r.o., Praha 4 – Libuš, na linku č. 421 919 Bochov
– Kozlov – Toužim – Plzeň a zpět, pro zaměstnance společnosti DAIKIN Industries CR s.r.o.,
Plzeň.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 13/18/2014:
Rada schvaluje odpisový plán ZŠaMŠ Toužim na rok 2014, dle kterého se bude
odpisovat kopírovací stroj, schodišťová plošina a vestavěné skříně.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 14a/18/2014:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim, že od 01.09.2014 došlo ke
změně provozní doby ve školní družině:
původní provozní doba
6:30 – 8:00 12:00 – 16:00
nová provozní doba
7:00 – 8:00 12:00 – 15:00
Ke změně došlo z ekonomických a organizačních důvodů.
Usnesení č. 14b/18/2014:
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim ve výši dle
zápisu ze mzdových prostředků školy.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 14c/18/2014:
Rada schvaluje přihlášení ZŠaMŠ Toužim do projektu „Informační centra digitálního
vzdělávání“, který se bude realizovat v roce 2015 a schvaluje čerpání finančních prostředků
ve výši 481 195,- Kč z příspěvku zřizovatele, jehož posílení o tuto částku bude zařazeno do
návrhu rozpočtu na rok 2015. Po vyúčtování dotace budou prostředky škole vráceny.
Hlasování. 5/0/0
K bodu č. 15/18/2014:
Rada vzala žádost TJ SK Toužim o poskytnutí finančních prostředků na zakoupení
dvou přenosných branek a světelné informační tabule na vědomí s tím, že v letošním roce jsou
prostředky na příspěvky vyčerpány a doporučila dvě branky pořídit ze sponzorského daru od
společnosti Městské lesy Toužim s.r.o. Pořízení světelné informační tabule by mohlo být
podpořeno v příštím roce.

V Toužimi 15.09.2014

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

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

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

