Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 7/2014
Ze schůze Rady města Toužim č. 7 konané dne 7. dubna 2014
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
Projednání žádosti o nájem pozemku
Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy
Projednání záměru na nájem pozemků
Projednání žádosti o souhlas s provedením úpravy pozemku
Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim
Projednání informace ředitele ZUŠ Toužim
Projednání smlouvy a dodatku ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů
9. Projednání návrhů rozpočtových opatření
10. Projednání návrhu na změnu OZV o místním poplatku ze psů
11. Projednání návrhu tržního řádu
12. Projednání nabídky inzerce v Karlovarském deníku
13. Projednání žádosti obce Verušičky
14. Projednání informace o akci Military convoy 2014 a žádosti o podporu akce
15. Projednání žádosti BH Toužim
16. Projednání poděkování Újezdního úřadu vojenského újezdu Hradiště
17. Projednání návrhu veřejných WC v č.p. 35
18. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim
19. Projednání žádosti pracovnic knihovny
20. Projednání žádosti nájemce restaurace v Sokolovně
21. Projednání žádosti o instalaci plynového kotle
K bodu 1/7/2014:
Rada vzala na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2/7/2014:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy s M. Fišerem na části pozemků p.č. 55/1
a 56/1 o výměře 775 m2 v k.ú. Toužim s platností od 01.05.2014 na dobu neurčitou, za dříve
schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 3/7/2014:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 029/09 na zahrádku č. 10, na části
pozemku p.č. 2843/8 o výměře 170 m2 v k.ú. Toužim k datu 30.04.2014.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4a/7/2014:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 10 na části pozemku p.č. 2843/8 o výměře
170 m2 v k.ú. Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4b/7/2014:
Rada schvaluje záměr na nájem části pozemku p.č. 235/23 o výměře 520 m2 v k.ú.
Kosmová.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/7/2014:
Rada schvaluje souhlas s provedením navržené úpravy části pozemku p.č. 1822/2
o výměře 75 m2 v k.ú. Komárov, na vlastní náklady žadatelky.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/7/2014:
Rada schvaluje použití částky 100 tis. Kč z rezervního fondu ZŠ Toužim na provedení
opravy hygienických zařízení a částky 120 tis. Kč z rezervního fondu ZŠ Toužim na
zakoupení stolů a židlí do tříd na prvním stupni.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 7/7/2014:
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZUŠ Toužim, že na den 2. května 2014
uděluje žákům školy ředitelské volno.
Usnesení č. 8/7/2014:
Rada schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
a dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností
EKO-KOM, a.s., Praha a pověřuje p. starostu jejich podpisem.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9/7/2014:
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. 17/2014 až 21/2014.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 10/7/2014:
Rada bere na vědomí návrh na změnu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze
psů, se zapracováním osvobození od poplatku pro držitele psa, který prokazatelně převzal psa
z útulku nebo azylu pro opuštěná zvířata, a to po dobu tří let s tím, že návrh nové OZV
o místním poplatku ze psů bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 11/7/2014:
Rada bere na vědomí návrh nařízení obce – tržní řád s tím, že na příští schůzi projedná
doplněný návrh Tržního řádu města Toužim.
K bodu č. 12/7/2014:
Rada bere na vědomí nabídku inzerce ve speciální příloze Karlovarského deníku s tím,
že ji nebude akceptovat.
Usnesení č. 13/7/2014:
Rada schvaluje bezúplatný převod dýchacího přístroje SATURN obci Verušičky pro
potřebu místní jednotky SDH.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 14/7/2014:
Rada schvaluje podporu akce klubů vojenské historie Terezín a Mělník, „Military
convoy 2014“, pořádané ve dnech 2. až 4. května 2014 v Prachometech, formou bezúplatného
poskytnutí pozemku v Prachometech, poskytnutí palivového dřeva a odvozu komunálního
odpadu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 15/7/2014:
Rada schvaluje uzavřít se všemi nájemci nové nájemní smlouvy na byty s platností od
01.05.2014 na dobu jednoho roku, s možností automatického prodlužování na další období
v případě, že nebudou evidovány žádné pohledávky.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 16/7/2014:
Rada bere na vědomí poděkování přednosty Újezdního úřadu vojenského újezdu
Hradiště jednotce SDH Toužim, která dne 11.04.2014 zasahovala u požáru ve vojenském
újezdu Hradiště.
K bodu č. 17/7/2014:
Rada bere na vědomí dispoziční návrh na řešení veřejného WC v budově č.p. 35 na
nám. J. z Poděbrad s tím, že připomínky budou projednány s Ing. Kaderou a upravený návrh
bude projednán na příští schůzi rady.

Usnesení č. 18/7/2014:
Rada schvaluje dodatek č. 1 odpisového plánu TSM Toužim na rok 2014, kterým se
odepisuje zametací stroj Johnston CN 201 částkou 72 916,- Kč a navýšení příspěvku na
činnost TSM Toužim o částku 73 tis. Kč k finančnímu pokrytí odpisu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 19/7/2014:
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku na uspořádání dětského dne v sobotu 31.05.2014
organizovaného pracovnicemi knihovny a toužimskými maminkami ve výši 5 tis. Kč
a zapůjčení pódia na tuto akci.
Hlasování. 5/0/0
K bodu č. 20/7/2014:
Rada bere na vědomí žádost nájemce restaurace v Sokolovně, o poskytnutí baru v sále
Sokolovny při akcích v restauraci s tím, že navrhuje jiné oddělení prostoru baru od sálu.
Usnesení č. 21/7/2014:
Rada schvaluje instalaci plynového kotle v bytě J. C. Plzeňská 164, Toužim.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 07.04.2014

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

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

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

