Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 10/2014
Ze schůze Rady města Toužim č. 10 konané dne 19. května 2014
Program
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání žádostí o nájem pozemků
3. Projednání návrhu na uzavření MŠ při ZŠaMŠ Toužim v době letních prázdnin
4. Projednání pravidel pro provoz MŠ při ZŠaMŠ Toužim v době letních prázdnin
5. Projednání pravidel pro přidělování bytů v DPS
6. Projednání návrhů na obsazení bytů v DPS
7. Projednání žádosti o příspěvek na „Toužimský triatlon“
8. Projednání nabídky na členství ve Svazu měst a obcí ČR
9. Projednání žádosti Elektromodulu s.r.o., Toužim, o spolupořadatelství
10. Projednání návrhů rozpočtových opatření
11. Informace o přípravě kulturních akcí na náměstí
12. Projednání iniciativy obcí s pověřeným obecním úřadem
13. Projednání žádosti TSM Toužim
14. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových organizací
15. Příprava zasedání zastupitelstva
16. Projednání žádosti o příspěvek
17. Projednání návrhu na spolufinancování provozu veřejného WC
K bodu č. 1/10/2014:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2a/10/2014:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 17 na částech pozemků p.č.
142/12, 142/13, 142/14 o výměře 300 m2 v k.ú. Kosmová s pí Vajcovou s platností od
01.06.2014 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 2b/10/2014:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 23 na části pozemku p.č.
2843/10 o výměře 126 m2 v k.ú. Toužim s pí Kroupovou s platností od 01.06.2014 na dobu
neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 3/10/2014:
Rada schvaluje uzavření mateřské školy při ZŠaMŠ Toužim v době letních prázdnin
od 14.07. do 15.08.2014.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 4/10/2014:
Rada schvaluje pravidla pro provoz mateřské školy při ZŠaMŠ Toužim v době letních
prázdnin od 30.06 do 04.07.2014 a od 25.08. do 29.08.2014.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 5/10/2014:
Rada schvaluje Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení v domech
s pečovatelskou službou.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 6/10/2014:
Rada schvaluje přidělení bytu o velikosti 1 + 1, v domě č.p. 609 ve Školní ulici,
Toužim, pí Drbalové, s platností od 01.06.2014 na dobu neurčitou a přidělení bytu o velikosti
1 + 0, v domě č.p. 468 na Malém náměstí, Toužim, pí Blažkové, s platností od 01.06.2014 na
dobu neurčitou.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 7/10/2014:
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč formou darovací
smlouvy Hokejovému klubu Toužim, spoluorganizátoru tradičního „Toužimského triatlonu“,
včetně technické pomoci.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 8/10/2014:
Rada bere na vědomí nabídku Svazu měst a obcí ČR na členství města Toužim
v tomto Svazu s tím, že nabídka bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 9/10/2014:
Rada bere na vědomí žádost společnosti Elektromodul s.r.o., Toužim,
o spolupořadatelství kulturní akce k 20. výročí založení firem Elektromodul s.r.o., Toužim
a Elektrometal s.r.o., Mariánské Lázně, která se uskuteční 13.09.2014 v Mariánských Lázních
s tím, že po zjištění možností dopravců a ceny dopravy rozhodne na příští schůzi o rozsahu
zajištění autobusové dopravy na tuto akci.
Usnesení č. 10/10/2014:
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. 31/2014 až 39/2014.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 11/10/2014:
Rada bere na vědomí průběh příprav oslav výročí města a křtu knihy o Jiřím
z Poděbrad a pověřuje p. místostarostu prověřením příprav a podáním zprávy na příští schůzi
rady.
K bodu č. 12/10/2014:
Rada bere na vědomí iniciativu měst Skuteč, Luže a Proseč na vytvoření obce
s rozšířenou působností s tím, že se město Toužim připojuje k této iniciativě a pověřuje
p. starostu vyplněním přiloženého dotazníku.
K bodu č. 13/10/2014:
Rada bere na vědomí žádost TSM Toužim o vyřazení poškozeného a neopravitelného
vozidla Avia A 31 s lanovým nosičem kontejnerů s tím, že žádost bude projednána na příštím
zasedání zastupitelstva.
K bodu 14/10/2014:
Rada bere na vědomí výsledek hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí
2014.
Usnesení č. 15/10/2014:
Rada schvaluje termín a program zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 16/10/2014:
Rada bere na vědomí žádost občanského sdružení Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, Klub RADOST, Prostějov, o příspěvek na ozdravný pobyt dětí s tím,
že město Toužim příspěvek na tuto akci neposkytne. Akce se nezúčastní žádné dítě z našeho
regionu.
K bodu č. 17/10/2014:
Rada bere na vědomí žádost pí Peštové o příspěvek na spolufinancování provozu
veřejného WC, které chce vybudovat s příspěvkem města v pronajatém prostoru v domě č.p.
39 na nám. J. z Poděbrad s tím, že město příspěvek na vybudování a spolufinancování
neposkytne.
V Toužimi 19.05.2014
...............................................
Roman STRAKA
místostarosta

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

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

