Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 5/2014
Ze schůze Rady města Toužim č. 5 konané dne 10. března 2014
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání aktuálních potřeb s velitelem jednotky SDH Toužim
3. Projednání záměrů na prodej a nájem pozemků
4. Projednání žádosti o pacht zemědělských pozemků
5. Projednání výsledků odpadového hospodářství za rok 2013
6. Projednání návrhu odpisového plánu TSM Toužim na rok 2014
7. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim
8. Projednání žádosti pracovnic knihovny
9. Projednání žádostí o vyjádření k licenčnímu řízení
10. Projednání návrhu na využití dotace z programu Konsolidace IT a nové služby TC obcí
11. Projednání žádosti MAS Vladař
12. Projednání nabídky Regionálního vysílání ZAK
13. Projednání nabídky na pronájem mobilních toalet na kulturní akci
14. Projednání žádosti nájemce restaurace v Sokolovně
15. Projednání oznámení nájemce restaurace v Sokolovně, o pořádání kulturních akcí
K bodu č. 1/5/2014:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
K bodu č. 2/5/2014:
Rada bere na vědomí informace velitele jednotky SDH Toužim, k aktuálním potřebám
jednotky SDH s tím, že o využití prostředků z prodeje požárního vozidla T 815 rozhodne po
jeho uskutečnění a na základě podaných nabídek na nové vozidlo - mikrobus.
K bodu č. 3a/5/2014:
Rada bere na vědomí žádost P. P. Sojkové o prodej nebo souhlas s provedením opravy
podmáčené části pozemku parc.č. 1822/2 v k.ú. Komárov před jejím domem s tím, že prodej
části pozemku nepřipadá v úvahu, ale rada po doplnění žádosti o rozsahu zamýšlené úpravy
pozemku projedná umožnění provedení úpravy.
Usnesení č. 3b/5/2014:
Rada schvaluje záměr na nájem částí pozemků p.č. 55/1 a 56/1 v k.ú. Toužim
o celkové výměře 775 m2.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 4/5/2014:
Rada schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s F. Sekáčem na propachtování
zemědělských pozemků p.č. 906/4 v k.ú. Bezděkov, pozemků p.č. 807/4 a 964/3 v k.ú. Dobrá
Voda, pozemků p.č. 153/4, 153/8, 203/2, 208/2, 208/5, 208/7, 208/8, 208/10, 208/11, 208/16,
208/21, 208/24, 262/2, 262/3, 428/8, 430, 463, 491/1, 770/2, 796/1, 796/3, 808/9, 808/10,
825/6, 873/1, 878/3, 941, 952, 975/2, 976/6, 976/7, 976/8, 1078/2, 1083/6, 1083/7, 1083/8,
1083/9, 1083/14, 1083/21, 1129/1, 1164/7, 1164/8, 1186/8, 1186/9, 1196/1, 1241/4, 1241/6,
1309/1, 1317, 1333/2, 1344/3, 1344/4, 1357/6, 1357/11, 1396/10, 1423/4, 1423/5 a 1439/8
v k.ú. Kosmová, pozemků p.č. 93/18, 246/12, 246/13, 332/9, 413/3, 436/2, 462/3, 462/7,
462/8, 462/9, 481/2, 488/2, 498, 543, 551/1, 551/2, 592/3, 592/5, 592/6, 592/7, 592/8, 592/9,
592/10, 592/11, 679/2, 779/3, 818/3, 830/3, 834, 933/2, 933/14, 933/20, 933/21, 933/22,
1061/3, 1064/9, 1064/12, 1068/1, 1098/7, 1129/6, 1282/13, 1303/2, 1367/1, 1367/3, 1387/2,
1410/3, 1481/1, 1481/4, 1481/5, 1545/3 a 1602/6 v k.ú. Prachomety, pozemků p.č. 242/6,
242/7, 242/8, 401/1, 401/4, 401/5, 401/7, 437, 652/6, 652/7 a 655/6 v k.ú. Třebouň a pozemků
p.č. 933/24, 1476/1, 1476/6 a 1487 v k.ú. Prachomety s platností od 01.04.2014 do
31.12.2014 za dříve schválených podmínek a pověřuje p. starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 5/5/2014:
Rada bere na vědomí informace o vývoji nákladů a příjmů v odpadovém hospodářství
a o vývoji sběru separovaného odpadu a směsného komunálního odpadu.
Usnesení č. 6/5/2014:
Rada schvaluje odpisový plán TSM Toužim na rok 2014, dle kterého bude odepisovat
pořízený majetek celkovou částkou 99.009,-- Kč.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/5/2014:
Rada schvaluje navýšení počtu žáků v šestém ročníku ZŠ Toužim na 34 žáků.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/5/2014:
Rada schvaluje posílení rozpočtu knihovny o částku 9.300,-- Kč na pořízení ročního
předplatného výpůjčního programu Clavius, který knihovna dlouhodobě využívá.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9a/5/2014:
Rada schvaluje kladné vyjádření k licenčnímu řízení k provozování veřejné linkové
osobní dopravy na lince č. 421 391 Karlovy Vary – Bochov – Toužim – Bečov – Karlovy
Vary, kterým se doplňuje zastávka Toužim, Malé náměstí.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 9b/5/2014:
Rada schvaluje kladné vyjádření k licenčnímu řízení k provozování veřejné linkové
osobní dopravy na lince č. 421 445 Toužim – Teplá – Mariánské Lázně, kterým se doplňuje
zastávka Toužim, Malé náměstí.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 10/5/2014:
Rada bere na vědomí nabídku společnosti Autocont CZ a.s., Karlovy Vary, na
zpracování žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na konsolidaci IT a nové
služby technologických center obcí s tím, že na příští schůzi projedná oceněné jednotlivé
položky návrhu obsahu žádosti a zhodnotí jejich potřebnost a využitelnost.

Usnesení č. 11/5/2014:
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč pro MAS Vladař za
účelem zajištění části provozních nákladů v roce 2014 a pověřuje p. starostu podpisem
darovací smlouvy.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 12/5/2014:
Rada schvaluje nabídku Regionální televize ZAK na zpracování informace o našem
městě do pořadu Okénko z měst a obcí s využitím i pro internetové stránky a s odvysíláním
dvou pozvánek na akce v našem městě za cenu 15 tis. Kč bez DPH.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 13/5/2014:
Rada schvaluje nabídku společnosti TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o., Slaný, na
zajištění pronájmu mobilních toalet na kulturní akci dne 21.06.2014 v prostoru za garážemi ve
Žlutické ulici za cenu 21.848,-- Kč včetně DPH s tím, že částka je příspěvek města na
pořádání kulturní akce.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 14/5/2014:
Rada schvaluje žádost nájemce restaurace v Sokolovně, o souhlas s provedením tří
úprav před Sokolovnou, které provede na vlastní náklady:
1. Opravu a natření opěrné zdi před Sokolovnou.
2. Umístění stojanu na kola před restaurací pro potřeby návštěvníků restaurace a hřiště.
3. Přistavení dřevěné zahrádky, dekorativního krytu, otevřené strany venkovního
posezení před restaurací.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 15/5/2014:
Rada bere na vědomí oznámení nájemce restaurace v Sokolovně, o přípravě kulturních
akcí v sále Sokolovny a v prostoru za garážemi ve Žlutické ulici v roce 2014.
V Toužimi 10.03.2014

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

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

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

