Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 9/2014
Ze schůze Rady města Toužim č. 9 konané dne 5. května 2014
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání záměrů na prodej a směnu pozemků
3. Projednání žádostí o nájem pozemků
4. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim
5. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim
6. Projednání otevřeného dopisu za zachování základních škol praktických
7. Projednání žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání
8. Projednání sdělení BH města Toužim
9. Projednání zápisu z roční prověrky BOZP v ZŠ Toužim
10. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim
11. Projednání dodatku odpisového plánu TSM Toužim na rok 2014
12. Projednání informace společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a.s.
13. Projednání žádosti LČR, s.p. – Lesní správa Toužim
14. Projednání návrhu na zřízení osadního výboru v Kosmové
15. Projednání nabídky geodetické firmy Hrdlička spol. s r.o.
16. Projednání nabídky tiskárny Marienprint s.r.o., Planá
17. Projednání návrhu Tržního řádu města Toužim
K bodu č. 1/9/2014:
Rada vzala na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2a/9/2014:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku p.č.st. 604/3 o výměře 52 m2 a pozemku
p.č.st. 606 o výměře 148 m2 v k.ú. Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 2b/9/2014:
Rada schvaluje záměr na směnu části pozemku p.č. 600/1 v k.ú. Smilov za pozemek
p.č. 34/2 a část pozemku 74/4 v k.ú. Smilov.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 3a/9/2014:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy s J. Slámou a V. Slámovou na nájem části
pozemku p.č. 235/23 o výměře 520 m2 v k.ú. Kosmová, s platností od 01.06.2014 na dobu
neurčitou, za dříve schválených a dalších projednaných podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3b/9/2014:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy s V. Divišem a V. Divišovou na zahrádku
č. 10 na části pozemku p.č. 2843/8 o výměře 170 m2 v k.ú. Toužim, s platností od 01.06.2014
na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 4/9/2014:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim, že na pátek 02.05.2014
udělila žákům základní školy ředitelské volno.
Usnesení č. 5/9/2014:
Rada schvaluje přijetí finančního daru ve výši 20 tis. Kč od p. V. Hesse pro ZŠaMŠ
Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/9/2014:
Rada schvaluje podporu Otevřenému dopisu ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy, ve kterém zástupci měst, základních a speciálních základních škol apelují na
p. ministra, aby nedopustil pokračování trendu postupné likvidace přiměřeného vzdělávání
pro neúspěšné žáky, trendu likvidace alternativní linie v základním a středním vzdělávání pro
žáky selhávající v běžných vzdělávacích programech.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/9/2014:
Rada schvaluje souhlas s pokračováním základního vzdělávání pro E. Šiklovou
v ZŠaMŠ Toužim ve školním roce 2014/2015.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 8/9/2014:
Rada bere na vědomí informaci BH města Toužim o uvolněném bytu č. 1 v DPS
Školní 609, Toužim a bytu č. 6 v DPS Malé náměstí 468, Toužim.
K bodu č. 9/9/2014:
Rada bere na vědomí výsledek roční prověrky BOZP v ZŠ Toužim.

Usnesení č. 10/9/2014:
Rada schvaluje předčasné poskytnutí příspěvku na provoz TSM Toužim ve výši
3.334.000,- Kč, z důvodu proplacení faktury za nový svozový vůz na komunální odpad.
Následně bude proplacena dotace ze SFŽP.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11/9/2014:
Rada schvaluje dodatek č. 2 odpisového plánu TSM Toužim na rok 2014 a zvýšení
příspěvku na provoz TSM Toužim o částku 94.000,- Kč k finančnímu pokrytí odpisu.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 12/9/2014:
Rada bere na vědomí informaci společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a.s., že na základě
žádosti města bude ke dni 15.06.2014 zřízena plná obsluha zastávky na nám. J. z Poděbrad,
linky č. 440080 Plzeň – Karlovy Vary, ve směru z Plzně do Karlových Varů, v pracovních
dnech.
Usnesení č. 13/9/2014:
Rada schvaluje žádost LČR, s.p. – Lesní správa Toužim, o souhlas s připojením nově
vybudované horské vpusti v Třebouni do stávající dešťové kanalizace.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 14/9/2014:
Rada bare na vědomí návrh obyvatel Kosmové na zřízení osadního výboru s tím, že
návrh bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 15/9/2014:
Rada bere na vědomí nabídku geodetické firmy Hrdlička spol. s r.o., Praha, na
poskytnutí služby e-UtilityReport s tím, že ji nebude akceptovat.
K bodu č. 16/9/2014:
Rada bere na vědomí nabídku tiskárny Marienprint s.r.o., Planá, na tisk novin,
prospektů, kalendářů a dalších reklamních a tiskařských výrobků s tím, že ji nebude zatím
akceptovat.
Usnesení č. 17/9/2014:
Rada schvaluje Nařízení města Toužim č. 1/2014, kterým se vydává Tržní řád
s účinností od 01.06.2014.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 05.05.2014

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

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

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

