Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 13/2014
Ze schůze Rady města Toužim č. 13 konané dne 30. června 2014
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání záměru na prodej pozemků
3. Projednání návrhu smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání
4. Projednání návrhu smlouvy na prodej požárního vozidla TATRA CAS 32
5. Projednání žádosti o výměnu bytu
6. Projednání návrhu na obsazení bytu v DPS
7. Projednání informace BH města Toužim
8. Projednání výpovědi z nájmu nebytových prostor
9. Projednání žádosti obyvatel z Plzeňské ulice, část Hájenka
10. Projednání oznámení o pořádání soukromé oslavy
11. Projednání oznámení akce Toužimský kamion plný pohody a žádost o využití
pozemku města
12. Projednání nabídky Exekutorského úřadu Plzeň-sever
13. Projednání nabídky prezentace města
14. Projednání návrhu na přidělení finanční odměny
15. Projednání žádosti MŠ Toužim o vyřazení poškozeného majetku
16. Projednání návrhu MŠ Toužim na přidělení finanční odměny
17. Projednání výsledku výběrového řízení na akci „Rozšíření hřbitova Toužim“
18. Projednání nabídky na prezentaci města v deníku MF Dnes
19. Projednání žádosti o kontakt ve věci prodeje zámku
20. Projednání žádosti o připojení na obecní studnu

K bodu č. 1/13/2014:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2/13/2014:
Rada neschválila záměr na prodej pozemků p.č. 835/7 a 835/13 v k.ú. Radyně.
Hlasování: 0/4/0

Usnesení č. 3/13/2014:
Rada schvaluje účast města na centrálním nákupu elektřiny na rok 2015 – 2016
a schvaluje Smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 4/13/2014:
Rada schvaluje prodej požárního vozidla Tatra 815 CAS 32 RZ KVA 23-41 městu
Červená Řečice za cenu 580 tis. Kč.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 5/13/2014:
Rada bere na vědomí žádost Z. Š. o výměnu bytu v domě č.p. 287 v Družstevní ulici
s tím, že se jí bude zabývat po rozhodnutí soudu ve věci určení právoplatného nájemce bytu
v 1. patře.

Usnesení č. 6/13/2014:
Rada schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1 + 1 v DPS č.p. 124 pí A. Bulínové,
s platností od 08.07.2014 na dobu neurčitou.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 7/13/2014:
Rada bere na vědomí informace vedoucího BH města Toužim o uvolnění bytu v DPS,
bytu v č.p. 287 v Družstevní ulici a informaci o dlužném nájemném za nebytový prostor
v č.p. 35 na nám. J. z Poděbrad.
Usnesení č. 8/13/2014:
Rada akceptuje výpověď z nájmu nebytových prostor v č.p. 53 v Plzeňské ulici od
J. Buška s tím, že nájemní vztah skončí 30.09.2014.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 9/13/2014:
Rada bere na vědomí žádost obyvatel Plzeňské ulice, části Hájenka, o uzavření
komunikace od domu č.p. 465/466 kolem domu č.p. 306 s tím, že v tomto případě se jedná
o účelovou komunikaci, kde je umožněn provoz automobilů.

K bodu č. 10/13/2014:
Rada bere na vědomí informaci manželů J. a I. Drbalových o uskutečnění rodinné
oslavy dne 28.06.2014.

Usnesení č. 11/13/2014:
Rada schvaluje bezúplatné poskytnutí pozemku města p.č. 1729/5 v k.ú. Toužim na
uspořádání kulturní akce „Toužimský kamion plný pohody“ ve dnech 22. – 24.08.2014, za
podmínky zajištění jeho úklidu.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 12/13/2014:
Rada bere na vědomí nabídku Exekutorského úřadu Plzeň – sever na službu soudního
exekutora s tím, že ji nebude akceptovat.

K bodu č. 13/13/2014:
Rada bere na vědomí informaci o další spolupráci města s redaktorem Karlovarského
deníku.

Usnesení č. 14/13/2014:
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro vedoucího příspěvkových organizací
Bytové hospodářství města Toužim a Teplárenství města Toužim, ve výši dle zápisu.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 15/13/2014:
Rada schvaluje vyřazení a likvidaci nepotřebného a poškozeného majetku MŠ Toužim
s celkovou pořizovací cenou 25.823,60 Kč.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 16/13/2014:
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro ředitelku MŠ Toužim, ve výši dle zápisu.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 17/13/2014:
Rada schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Rozšíření hřbitova Toužim“
a zadání této zakázky Jiřímu Chrenákovi, Toužim, který podal nejnižší nabídku s podmínkou,
že s ním ještě bude projednáno, zda je stavba realizovatelná v požadované kvalitě a rozsahu
dle zadání.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 18/13/2014:
Rada bere na vědomí nabídku na prezentaci turisticky zajímavých míst formou
novinových reportáží v několika periodikách s tím, že ji nebude akceptovat.

Usnesení č. 19/13/2014:
Rada schvaluje navázání kontaktu s firmou Castles and palaces for sale and for rent, se
sídlem v Praze, ve věci zájmu o odkoupení historických nemovitostí, našeho zámku.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 20/13/2014:
Rada schvaluje žádost T. Koleny o napojení domu č.p. 7 v Prachometech na obecní
studnu s podmínkou, že sací koš nové přípojky nebude níže než ostatní sací koše,
potřebný výkop bude veden v pozemku města a do překopu účelové komunikace bude
položena chránička.
Hlasování: 4/0/0

V Toužimi 30.06.2014

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

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

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

