Schůze rady města Toužim
Usnesení č. 2/2014
Ze schůze Rady města Toužim konané dne 27. ledna 2014
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
Projednání záměru na prodej pozemku
Projednání záměru na nájem nebytového prostoru
Projednání žádosti ZŠ Toužim o souhlas s čerpáním mzdových prostředků z příspěvku
zřizovatele
5. Projednání žádosti ZŠ Toužim o souhlas s čerpáním příspěvku zřizovatele na úhradu
dopravy na plavání pro žáky školy
6. Projednání žádosti ZŠ Toužim o souhlas s nákupem nové ústředny a úhradou
z investičního fondu
7. Projednání žádosti TSM Toužim o souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu
do investičního fondu
8. Projednání žádosti Bytového hospodářství města Toužim
9. Projednání žádosti KIDS KK, p.o., o stanovisko ke změně jízdního řádu
10. Projednání návrhu starosty města Poděbrady
11. Projednání žádosti Povodí Vltavy o souhlas se vstupem na pozemky města
12. Projednání zprávy OO-PČR Toužim o stavu veřejného pořádku
13. Projednání nabídky spolupráce
14. Projednání nabídky na odkoupení pohledávek
15. Projednání návrhu na připojení ke kampani „Vlajka pro život“
16. Projednání nabídek na zpracování projektu lávky u Podzámeckého rybníka
K bodu 1/2/2014:
Rada vzala na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
Usnesení č. 2/2/2014:
Rada neschvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 924/8 v k.ú. Prachomety.
Hlasování: 0/4/0
Usnesení č. 3/2/2014:
Rada schvaluje záměr na nájem nebytového prostoru, haly bývalé dílny v areálu
objektu č.p. 5 v Třebouni.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 4/2/2014:
Rada schvaluje specifikaci příjmů a čerpání mzdových prostředků z příspěvku
zřizovatele ve výši 216 tis. Kč na úhradu 0,75 úvazku kuchařky a na úhradu mzdových
nákladů pro vedoucí mimoškolních aktivit pro ZŠ Toužim v roce 2014.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 5/2/2014:
Rada schvaluje čerpání částky 50 tis. Kč z příspěvku zřizovatele v roce 2014 na
úhradu dopravy žáků ZŠ Toužim na kurz plavání do Žlutic.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 6/2/2014:
Rada schvaluje nákup telefonní ústředny s příslušenstvím od společnosti ALTEL
Czech s.r.o., Plzeň, pro ZŠ Toužim a úhradu z investičního fondu školy.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 7/2/2014:
Rada schvaluje převod částky 264.708,90 Kč z rezervního fondu do investičního
fondu TSM Toužim a z těchto prostředků hradit úvěr na pořízení vozidla Škoda Yeti.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 8/2/2014:
Rada schvaluje účtovat nájemcům ordinací s provozem pouze v jednom dni v týdnu
celé náklady na teplo v ordinacích, s možností jednání o výjimce. Návrh výjimky bude
předložen radě ke schválení.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 9/2/2014:
Rada schvaluje souhlasné stanovisko k úpravě zastávek spoje č. 4 linky 421 445
Toužim – Teplá – Mariánské Lázně tak, že bude vynechána zastávka Toužim, aut. nádraží,
místo toho bude spoj zastavovat na zastávce Toužim – škola a končit jako dosud na náměstí.
Hlasování: 3/1/0
Usnesení č. 10/2/2014:
Rada schvaluje zapojení města Toužim do programu oslav 550. výročí Mírové mise
Jiřího z Poděbrad, které se uskuteční v neděli 22. června 2014 s programem: křest nové
monografie o Jiřím z Poděbrad a koncert. Tato společná akce měst a obcí, které mají náměstí,
třídy, ulice, nábřeží pojmenována po Jiřím z Poděbrad by měla být zapsána do Guinessovy
knihy rekordů, s čímž souvisí finanční spoluúčast ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 11/2/2014:
Rada schvaluje vstup pracovníků Povodí Vltavy na pozemky města p.č. 302/5
a 1244/14 v k.ú. Toužim za účelem opravy koryta řeky Střely v úseku pod silnicí Toužim –
Útvina. Podmínkou je po dokončení prací jejich uvedení do náležitého stavu.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 12/2/2014:
Rada vzala na vědomí zprávu vedoucího OO-PČR Toužim o stavu veřejného pořádku
ve služebním obvodu Toužim za rok 2013.
K bodu č. 13/2/2014:
Rada vzala na vědomí nabídku společnosti Revenge a.s., Praha, provoz Boskovice, na
zřízení sběrného místa na separaci použitých oděvů s tím, že tuto nabídku projedná po zjištění
doplňujících informací na příští schůzi rady.
K bodu č. 14/2/2014:
Rada projednala a vzala na vědomí nabídku společnosti Telfin, a.s., Praha, na
odkoupení pohledávek města a na správu pohledávek s tím, že ji nebude akceptovat.
K bodu č. 15/2/2014:
Rada projednala a vzala na vědomí návrh spolku Lungta, Praha, na připojení města
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ s tím, že návrh nebude akceptovat.
Usnesení č. 16/2/2014:
Rada schvaluje vítězem veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové
dokumentace na lávku přes splav Podzámeckého rybníka firmu Pontika – Ing. Jiří Procházka.
Hlasování: 4/0/0
V Toužimi 27.01.2014

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

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

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

