Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 12/2014
Ze schůze rady města Toužim č. 12 konané dne 16. června 2014
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání návrhu na předání majetku do výpůjčky BH města Toužim
3. Projednání výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Posílení parkovací
kapacity Toužim – Sídliště, Plzeňská“
4. Projednání návrhů rozpočtových opatření
5. Projednání informace ředitele ZUŠ Toužim
6. Projednání výpovědi z nájmu nebytových prostor
7. Projednání záměru na nájem nebytových prostor
8. Projednání nabídek společnosti Hrdlička s.r.o.
9. Projednání žádosti TSM Toužim
10. Projednání žádosti ZŠaMŠ Toužim
11. Projednání žádosti o slevu místního poplatku
12. Projednání žádosti o příspěvek
K bodu č. 1/12/2014:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2/12/2014:
Rada schvaluje předání majetku města, plynového kotle v bytě č. 2, v domě č.p. 164
v Plzeňské ulici, do výpůjčky p.o. Bytové hospodářství města Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3/12/2014:
Rada schvaluje vítězem výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Posílení
parkovací kapacity Toužim – Sídliště, Plzeňská“ společnost DYBS Plzeň s.r.o., která podala
nejnižší nabídkovou cenu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/12/2014:
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. 40/2014 až 52/2014.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 5/12/2014:
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZUŠ Toužim, že v době od 14.07. do 25.07.
a od 04.08. do 22.08.2014 bude čerpat řádnou dovolenou.
Usnesení č. 6/12/2014:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v přízemí domu č.p.
35 na nám. J. z Poděbrad, cukrárnu, k datu 31.07.2014.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/12/2014:
Rada schvaluje záměr na nájem nebytového prostoru, bývalé cukrárny, v přízemí
domu č.p. 35 na nám. J. z Poděbrad.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 8a/12/2014:
Rada bere na vědomí nabídku na zpracování historické ortofotomapy města Toužim
a jeho částí s tím, že v současné době není vhodná doba na tuto investici a k nabídce se vrátí
v dalším období.
K bodu č. 8b/12/2014:
Rada bere na vědomí nabídku na zpracování pasportu veřejného osvětlení v software
QGIS s tím, že ji zatím nebude akceptovat.
Usnesení č. 9/12/2014:
Rada schvaluje přidělení finanční odměny pro ředitele TSM Toužim ve výši dle
zápisu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10/12/2014:
Rada schvaluje přidělení finanční odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim ve výši dle
zápisu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11/12/2014:
Rada schvaluje na základě žádosti p. Holzknechta snížení záboru veřejného
prostranství pouze na plochu postavených pouťových atrakcí po dobu 19 dnů.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 12/12/2014:
Rada ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., schvaluje
poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč Střednímu odbornému učilišti Toužim na dopravu
k převzetí cen za vítězství v akci „Sněhulák pro Afriku“, které se uskuteční v Uherském
Hradišti.
Hlasování: 5/0/0

V Toužimi 16.06.2014

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

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

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

