Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 4/2014
Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových organizací
3. Projednání závěrečného účtu města Toužim za rok 2013
4. Projednání návrhů rozpočtových opatření
5. Projednání dodatku směrnice o poskytování cestovních náhrad zaměstnancům města
6. Projednání návrhu na úpravu přístřešků autobusových zastávek na náměstí
7. Příprava DVD z revitalizace náměstí
8. Projednání návrhu na umístění kontejnerů na použitý textil
9. Projednání návrhu na využití finanční podpory z Programu regenerace MPZ
10. Projednání návrhu programu zasedání zastupitelstva
11. Projednání žádosti o nájem prostoru k podnikání
12. Projednání návrhu smluv s nájemci lékařských ordinací
13. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim
14. Projednání informace ředitelky ZŠaMŠ Toužim
15. Projednání žádosti o prodej požárního vozidla
16. Projednání žádosti HZS Karlovarského kraje
17. Projednání žádosti SDH obce Útvina
18. Projednání žádosti nájemce cukrárny na náměstí
19. Projednání žádosti BH města Toužim
20. Projednání nabídky na odkoupení pozemku
21. Projednání plánu investičních i neinvestičních akcí města na rok 2014
22. Projednání záměru na prodej pozemku
23. Projednání nabídky na grafickou úpravu zadní štítové stěny Sokolovny
24. Projednání návrhu na poskytnutí finančního příspěvku formou darovací smlouvy

K bodu 1/4/2014:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
Usnesení č. 2a/4/2014:
Rada schvaluje účetní závěrku ZŠ Toužim za rok 2013 a schvaluje převedení
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 146.133,16 Kč do rezervního fondu ZŠ Toužim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 2b/4/2014:
Rada schvaluje účetní závěrku ZŠaMŠ Toužim za rok 2013 a schvaluje převedení
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 3.679,03 Kč do rezervního fondu ZŠaMŠ Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 2c/4/2014:
Rada schvaluje účetní závěrku MŠ Toužim za rok 2013 a schvaluje převedení
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 88.733,03 Kč do rezervního fondu MŠ Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 2d/4/2014:
Rada schvaluje účetní závěrku ZUŠ Toužim za rok 2013 a schvaluje převedení
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 72.995,91 Kč do rezervního fondu ZUŠ Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 2e/4/2014:
Rada schvaluje účetní závěrku BH města Toužim za rok 2013 a schvaluje převedení
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 78,53 Kč do rezervního fondu BH města Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 2f/4/2014:
Rada schvaluje účetní závěrku Teplárenství města Toužim za rok 2013 a schvaluje
převedení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 465.573,36 Kč do rezervního fondu
Teplárenství města Toužim.
Hlasování 5/0/0
Usnesení č. 2g/4/2014:
Rada schvaluje účetní závěrku TSM Toužim za rok 2013 a schvaluje převedení
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 147.844,72 Kč do rezervního fondu TSM Toužim.
Hlasování: 5/0/0
K bodu 3/4/2014:
Rada vzala na vědomí závěrečný účet města Toužim za rok 2013 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2013 s tím, že oba dokumenty budou
projednány na příštím zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 4/4/2014:
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. 1/2014 až 5/2014.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 5/4/2014:
Rada schvaluje dodatek č. 1 Směrnice č. 1/2013 o poskytování cestovních náhrad
zaměstnancům města Toužim s tím, že nabývá platnosti a účinnosti dnem 24.02.2014.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/4/2014:
Rada neschválila návrh na úpravu přístřešků autobusových zastávek na náměstí
J. z Poděbrad.
Hlasování: 1/4/0
Usnesení č. 7/4/2014:
Rada schvaluje zadat výrobu 300 ks DVD z revitalizace náměstí J. z Poděbrad
a přilehlých ulic tiskárně ASUS Březová.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/4/2014:
Rada schvaluje umístění 2 ks kontejnerů na použité oděvy a textil od společnosti
REVENGE, a.s., Boskovice, schvaluje uzavření smlouvy s touto společností a pověřuje
p. starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 9/4/2014:
Rada bere na vědomí rozpis státní finanční podpory z Programu regenerace městských
památkových zón na rok 2014, dle kterého město získalo finanční podporu ve výši 650 tis. Kč
s tím, že na zasedání zastupitelstva navrhne použít z této částka 50 tis. Kč s příspěvkem města
10 tis. Kč na pokračování v opravě kostela v Toužimi a částku 600 tis. Kč se spoluúčastí
města ve výši 620 tis. Kč na pokračování v opravě Horního hradu.
Usnesení č. 10/4/2014:
Rada schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim, které se bude konat
13.03.2014.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11/4/2014:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy s P. Sochůrkem na nebytový prostor,
bývalou dílnu o výměře 288 m2 u objektu č.p. 5 v Třebouni, s platností od 01.03.2014 na
dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 4.800,- Kč a úhradou nákladů za elektřinu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 12/4/2014:
Rada schvaluje uzavření nájemních smluv dle nového občanského zákoníku na
nebytové prostory k podnikání v č.p. 424 na Sídlišti, kde jsou ordinace lékařů a rentgenové

pracoviště, s platností ode dne podpisu smlouvy na dobu neurčitou, dle dříve schválených
podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 13/4/2014:
Rada schvaluje navýšení počtu žáků v šestém ročníku ZŠ Toužim na 31 žáků.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 14/4/2014:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim, že v době jarních prázdnin
od 24. do 28.02.2014 čerpá samostudium a v době od 03. do 13.03.2014 čerpá řádnou
dovolenou. V době nepřítomnosti ji zastupuje v ZŠ a ŠD Bc. M Kaderová a v MŠ
Bc. M. Čapková.
K bodu č. 15/4/2014:
Rada bere na vědomí žádost obce Bezvěrov na zakoupení požárního vozidla Tatra 815,
které prodává město Toužim z důvodu jeho další nepotřebnosti s tím, že žádost bude
projednána na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 16/4/2014:
Rada schvaluje žádost HZS Karlovarského kraje, stanice Toužim, o prominutí
poplatku za nájem sportovní haly na 19. ročník turnaje v halové kopané dne 19.03.2014.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 17/4/2014:
Rada schvaluje žádost SDH obce Útvina o poskytnutí slevy pronájmu sálu Sokolovny
na jejich hasičský ples dne 22.03.2014 formou zařazení uvedené akce v ceníku do skupiny
jako místní zájmová organizace.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 18/4/2014:
Rada bere na vědomí připomínku nájemce cukrárny v č.p. 35 na nám. J. z Poděbrad
k problematice využívání WC s tím, že bude prověřena možnost zřízení veřejného WC
v prostorách nynějších WC v tomto objektu. V současné době je projednáno s pracovníky
Infocentra, že v době provozu budou poskytovat veřejnosti klíče od WC.
Usnesení č. 19/4/2014:
Rada schvaluje náklady na servis a údržbu zdvihací plošiny v DPS č.p. 609 ve Školní
ulici nájemníkům nerozúčtovávat.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 20/4/2014:
Rada bere na vědomí nabídku J. K. na odkoupení jeho pozemku p.č. 2073/19 o výměře
23 114 m2 v k.ú. Toužim s tím, že vyvolá další jednání, kde by se měla projednat představa
obou stran o ceně pozemku.
K bodu č. 21/4/2014:
Rada bere na vědomí plán oprav a investičních akcí připravených k realizaci v roce
2014 s celkovým nákladem ve výši cca 9.700 tis. Kč.
Usnesení č. 22/4/2014:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 2199/1 v k.ú. Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 23/4/2014:
Rada schvaluje nabídku na grafickou úpravu zadní štítové stěny Sokolovny, která bude
provedena na způsob sgrafity s tím, že si vyhradila předložení návrhu grafické úpravy.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 24/4/2014:
Rada schvaluje poskytnutí schváleného příspěvku na pořízení speciálního kočáru pro
tělesně postiženého syna J. M. formou darovací smlouvy a pověřuje p. starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 24.02.2014

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

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

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

