Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 1/2014
Ze schůze Rady města Toužim č. 1 konané dne 13. ledna 2014
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí
2. Projednání návrhu na stanovení ceny tepla z plynových kotelen na rok 2013
3. Projednání záměru na pacht pozemku
4. Projednání záměrů na prodej pozemků
5. Projednání žádostí o nájem pozemků
6. Projednání plánu veřejnosprávních kontrol v roce 2014
7. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim
8. Projednání smlouvy o dodávce služeb – JAY systém pro JSDH Toužim
9. Projednání žádosti o zapůjčení movitých věcí v prostorách restaurace v Sokolovně
10. Projednání oznámení a žádosti o.s. Vymeť půdu, postav hřiště, Toužim
11. Projednání žádosti o.s. Aragonit Cheb
12. Projednání žádosti o.s. Cesta z města
K bodu 1/1/2014:
Rada vzala na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí rady.
Usnesení č. 2/1/2014:
Rada schvaluje konečnou cenu tepla bez DPH z jednotlivých plynových kotelen ve
správě Teplárenství města Toužim na rok 2013 v této výši:
Výměníková stanice
541 Kč/GJ
PK č.p. 438
520 Kč/GJ
č.p. 35
480 Kč/GJ
č.p. 104
460 Kč/GJ
č.p. 435
427 Kč/GJ
č.p. 334
433 Kč/GJ
č.p. 124
460 Kč/GJ
č.p. 468
436 Kč/GJ
č.p. 609
382 Kč/GJ
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3a/1/2014:
Rada schvaluje zveřejňovat záměry na propachtování pozemků.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 3b/1/2014:
Rada schvaluje záměr na propachtování části pozemku p.č. 933 o výměře 3 755 m2
v k.ú. Radyně.
Hlasování. 5/0/0
Usnesení č. 4/1/2014:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku st.p.č. 196/6 o výměře 162 m2, pozemku
p.č. 284/31 o výměře 70 m2, oba v k.ú. Toužim a pozemku p.č. 2/4 o výměře 14 m2 v k.ú.
Kojšovice.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5a/1/2014:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy s J. Filipčíkem na pozemek p.č. 34/1
o výměře 1 324 m2 v k.ú. Smilov s platností od 01.02.2014 na dobu neurčitou, za dříve
schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5b/1/2014:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy se S. Charvátem na pozemek p.č. 228/5
o výměře 545 m2 v k.ú. Luhov s platností od 01.02.2014 na dobu neurčitou, za dříve
schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/1/2014:
Rada schvaluje plán veřejnosprávních kontrol pro rok 2014 příjemců veřejné podpory
a příspěvkových organizací zřízených městem.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/1/2014:
Rada schvaluje zahájení stavebních úprav v prostorách po bývalé rehabilitaci, které
byly poskytnuty do výpůjčky mateřské škole při ZŠaMŠ Toužim, na náklady ZŠaMŠ Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/1/2014:
Rada schvaluje uzavření smlouvy se společností TELwork, s.r.o., Mladá Boleslav, na
dodávku služeb – JAY systému pro svolávání členů jednotky SDH Toužim k mimořádným
událostem formou SMS zpráv.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 9/1/2014:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s nájemcem restaurace v Sokolovně na
zapůjčení movitého vybavení umístěného v pronajaté restauraci s celkovou pořizovací cenou
34.666,- Kč, s platností od 01.02.2014 na dobu neurčitou.
Hlasování: 5/0/0
K bodu 10a/1/2014:
Rada vzala na vědomí oznámení o.s. Vymeť půdu, postav hřiště, Toužim, o pořádání
koncertu několika kapel v Sokolovně dne 01.02.2014 v době od 19:30 do 5:00 hod.
Usnesení č. 10b/1/2014:
Rada schvaluje prominutí nájmu sálu Sokolovny na uspořádání koncertu dne
01.02.2014, který pořádá o.s. Vymeť půdu, postav hřiště, Toužim, s tím, že pořadatel zajistí
likvidaci vzniklého komunálního odpadu dle dříve schválených podmínek a využije finanční
prostředky ze vstupného na zvelebení prostoru hřiště u Sokolovny.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 11/1/2014:
Rada vzala na vědomí žádost o.s. Aragonit, Cheb, na poskytnutí finančního příspěvku
na hudební festival Souznění, který se uskuteční 13. a 14. září 2014 v Karlových Varech,
Chebu a Franiškových Lázních s tím, že příspěvek neposkytne.
Usnesení č. 12/1/2014:
Rada schvaluje změnu v několika článcích nové smlouvy na poskytování služeb
Infocentra uzavřené s o.s. Cesta z města a schvaluje uskutečnění pracovní schůzky k zajištění
programu oslav města v červnu letošního roku a financování jednotlivých akcí.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 13.01.2014

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

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

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

