Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 6/2014
Ze schůze Rady města Toužim č. 6 konané dne 24. března 2014
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání návrhu na využití dotace z programu Konsolidace IT a nové služby TC obcí
3. Projednání žádosti TSM Toužim
4. Projednání záměru na prodej pozemku
5. Projednání žádosti o souhlas s opravou cesty
6. Projednání návrhů rozpočtových opatření
7. Projednání oznámení ředitelky ZŠ Toužim
8. Projednání žádosti ředitelky MŠ Toužim
9. Projednání žádosti obce Verušičky
10. Projednání návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
11. Projednání žádosti společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.
12. Projednání žádosti o nájem nebytového prostoru
13. Projednání návrhu na poskytnutí finančního daru
14. Projednání možnosti zřízení veřejných WC
15. Různé

K bodu č. 1/6/2014:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
Usnesení č. 2/6/2014:
Rada schvaluje zadat zpracování žádosti o dotaci z IOP na konsolidaci IT a nové
služby TC obcí, včetně studie proveditelnosti a následných monitorovacích zpráv, společnosti
CORTIS Consulting s.r.o., Plzeň.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3/6/2014:
Rada schvaluje nákup nového vozidla Avia D120L s hákovým nosičem kontejnerů
a posílení investičního fondu TSM Toužim částkou 600 tis. Kč z rozpočtu města Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 4/6/2014:
Rada neschvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 1088/1 v k.ú. Lachovice.
Hlasování: 0/4/0

Usnesení č. 5/6/2014:
Rada schvaluje souhlas s provedením opravy a zpevnění cesty na části pozemku p.č.
1088/1 v k.ú. Lachovice na náklady žadatelů, J. a R. Valáškových a Š. Musila.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 6a/6/2014:
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. 6/2014 až 12/2014 a 14/2014 až 16/2014.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 6b/6/2014:
Rada neschvaluje rozpočtové opatření č. 13/2014.
Hlasování: 0/4/0
Usnesení č. 7a/6/2014:
Rada pověřuje p. J. Kokeše účastí na periodické prověrce BOZP v ZŠ Toužim dne
15.04.2014 v 9:00 hod.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 7b/6/2014:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Toužim o vyhlášení ředitelského volna na
den 02.05.2014.
Usnesení č. 8/6/2014:
Rada schvaluje uzavření MŠ Toužim v době hlavních prázdnin od 14.07. do
15.08.2014.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 9/6/2014:
Rada bere na vědomí žádost obce Verušičky o bezúplatný převod dýchacího přístroje
Saturn pro jednotku SDH Verušičky.
Usnesení č. 10/6/2014:
Rada schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti na stavbu Toužim, Farní, Pod Brankou, Tepelská, kNN a pověřuje p. starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 11/6/2014:
Rada, ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., schvaluje
převedení části zisku za rok 2013 ve výši 10.000,-- Kč do rezervního fondu společnosti.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 12/6/2014:
Rada schvaluje nájem malého sálu infocentra na jeden den v týdnu s platností od
01.04.2014 na dobu neurčitou za dohodnuté paušální nájemné sdružení Fokus Mladá Boleslav
– středisko Karlovy Vary.
Hlasování. 4/0/0
Usnesení č. 13/6/2014:
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,-- Kč p. V. Ulrychovi,
bývalému učiteli ZŠ Toužim, při příležitosti jeho ocenění za dlouholetou záslužnou práci
s dětmi a mládeží.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 14/6/2014:
Rada schvaluje zadat zpracování situačního nákresu na vyřešení zřízení veřejných WC
v prostorách č.p. 35 na nám. J. z Poděbrad.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 15/6/2014:
Rada bere na vědomí informaci o vyhodnocení soutěže Jednoty SD Toužim s otázkou:
„Kolik dlažebních kostek bylo použito na vydláždění náměstí a přilehlých ulic?“ a informaci
o konání valné hromady společnosti Krajská odpadová společnost a.s., Karlovy Vary dne
17.04.2014.
V Toužimi 24.03.2014

............................................
Roman STRAKA
místostarosta
Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Toužim je upraven v souladu se zněním
zákona o ochraně osobních údajů.

