Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 8/2014
Ze schůze Rady města Toužim č. 8 konané dne 22. dubna 2014
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
Projednání žádostí o ukončení nájemních smluv
Projednání záměru na nájem pozemků
Projednání záměru na prodej pozemků
Projednání finálního návrhu rozsahu žádosti o dotaci z programu Konsolidace IT
a nové služby TC obcí
6. Projednání nového návrhu dispozičního řešení veřejných WC
7. Projednání návrhu řešení žádosti o doplnění spoje do Bezděkova
8. Projednání zprávy o hospodaření města za I. čtvrtletí 2014
9. Projednání návrhů rozpočtových opatření
10. Projednání žádosti ředitelky MŠ Toužim
11. Projednání návrhu dodatku ke smlouvě se společností RESUR s.r.o., Otovice
12. Projednání návrhu licenční smlouvy
13. Projednání žádosti pí Cibulkové
14. Projednání nabídky na opravu cesty na Luhov
15. Projednání návrhu tržního řádu
16. Projednání oznámení nájemce restaurace v Sokolovně
17. Projednání oznámení TJ Sokol Toužim
18. Projednání návrhu na zakoupení notebooku
K bodu č. 1/8/2014:
Rada vzala na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2a/8/2014:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 004/09 na zahrádku č. 23 na části
pozemku p.č. 2843/10 v k.ú. Toužim k datu 31.05.2014.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 2b/8/2014:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 07/10, včetně dodatku č. 1, na zahrádku
č. 17 na částech pozemků p.č. 142/12, 142/13, a 142/13 v k.ú. Kosmová k datu 31.05.2014.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 3a/8/2014:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 23 na části pozemku p.č. 2843/10
o výměře 126 m2 v k.ú. Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3b/8/2014:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 17 na částech pozemků p.č. 142/12,
142/13 a 142/14 o celkové výměře 300 m2 v k.ú. Kosmová.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3c/8/2014:
Rada neschvaluje záměr na nájem části pozemku p.č. 2765/56 o výměře 55 m2 v k.ú.
Toužim.
Hlasování: 0/4/0
Usnesení č. 4a1/8/2014:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 927/1 v k.ú. Prachomety.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 4a2/8/2014:
Rada neschvaluje záměr na prodej částí pozemků p.č. 1607 a 1061/3 v k.ú.
Prachomety.
Hlasování: 0/4/0
Usnesení č. 4b/8/2014:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 17 o výměře 124 m2 v k.ú. Políkno.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 5/8/2014:
Rada schvaluje podání žádosti o finanční podporu z IOP „Konsolidace IT a nové
služby TC obcí“ s tím, že celková výše žádosti o finanční podporu nepřesáhne částku
3.300.000,- Kč včetně DPH tzn., že spoluúčast města Toužim nepřesáhne částku 495.000,-Kč
včetně DPH.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 6/8/2014:
Rada schvaluje vybudování veřejného WC v domě č.p. 35 na nám. J. z Poděbrad dle
upraveného dispozičního řešení.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 7/8/2014:
Rada schvaluje ponechat jízdní řád linky č. 421 445 Toužim – Teplá – Mariánské
Lázně ve stávající podobě a požadovanou změnu dále neřešit.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 8/8/2014:
Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Toužim za I. čtvrtletí 2014.
Usnesení č. 9/8/2014:
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. 22/2014 až 30/2014.
Hlasování. 4/0/0
Usnesení č. 10/8/2014:
Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 1.153,28 Kč firmy NJK UNICOS, s.r.o.,
Klatovy, z účetnictví MŠ Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 11/8/2014:
Rada schvaluje uzavření dodatku č 1/0414/ID ke Smlouvě o dílo č. 216/0111/I se
společností RESUR s.r.o., Otovice a pověření pro společnost RESUR s.r.o. Otovice a pověřila
p. starostu jejich podepsáním.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 12/8/2014:
Rada schvaluje licenční smlouvu s J. Ullmannem, autorem hudby k prezentaci
fotografií, zpracované jako video a pověřuje p. starostu jejím podpisem.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 13/8/2014:
Rada bere na vědomí žádost J. Cibulkové o výměnu rozvodů topení a radiátorů s tím,
že žádost bude předána BH města Toužim, které je plně kompetentní k provádění oprav
a výměn zařízení bytů.
K bodu č. 14/8/2014:
Rada bere na vědomí informaci o výši nákladů na opravu cesty z Luhova do Zadního
Luhova po upřesnění technologie opravy.
K bodu č. 15/8/2014:
Rada bere na vědomí návrh Tržního řádu s tím, že doplněnou verzi projedná na příští
schůzi rady.

K bodu č. 16/8/2014:
Rada bere na vědomí oznámení nájemce restaurace v Sokolovně, že dne 02.05.2014 se
uskuteční koncert kapely Ortel v Sokolovně a oznámení o zrušení koncertů dne 06.06.2014 –
Paulie Garand a dne 18.06.2014 – Hip Hop Open Air.
K bodu č. 17/8/2014:
Rada bere na vědomí informaci TJ Sokol Toužim o proběhlé konferenci dne
15.04.2014, na které byl zvolen nový výbor a revizní komise.
Usnesení č. 18/8/2014:
Rada ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč na nákup notebooku pro využití Svazem
postižených civilizačními chorobami ČR – ZO Toužim.
Hlasování: 4/0/0

V Toužimi 22.04.2014

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

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

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

