Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 25/2014
Usnesení ze schůze Rady města Toužim č. 25 konané dne 8. prosince 2014

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí
2. Projednání žádostí o pacht zemědělských pozemků
3. Projednání návrhu na využití výzvy ROP Severozápad
4. Projednání informace ředitelky ZŠ Toužim
5. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim
6. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o změnu v rejstříku škol
7. Projednání informace ředitelky ZŠaMŠ Toužim
8. Projednání návrhu ředitelky ZŠaMŠ Toužim
9. Projednání žádosti ředitele ZUŠ Toužim o vyřazení majetku
10. Projednání návrhu ředitele ZUŠ Toužim
11. Projednání návrhu ředitelky MŠ Toužim
12. Projednání návrhu odpisového plánu MŠ Toužim na rok 2015
13. Projednání informace o uzavření knihovny
14. Projednání návrhu smlouvy o právu provést stavbu
15. Projednání návrhu na dořešení výpůjčky movitého majetku o.s. Cesta z města
16. Projednání návrhů rozpočtových opatření
17. Projednání návrhu na předání majetku do výpůjčky příspěvkovým organizacím
18. Projednání zápisu likvidační komise
19. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o schválení opravných odpisových plánů
20. Projednání návrhu ředitelky ZŠaMŠ Toužim na vyřazení majetku
21. Projednání návrhu vedoucího BH a Teplárenství města Toužim
22. Projednání žádosti o.s. Stonožka o příspěvek na činnost

Usnesení č. 1/25/2014:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí
a ve věci usnesení č. 3/22/2014 rada schvaluje provedení navrženého způsobu osvětlení
podchodu na „Hájenku“.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 2/25/2014:
a)
Rada revokuje usnesení č. 3/21/2014, kterým byla stanovena výše pachtovného za
zemědělsky využívané pozemky na další období.
b)
Rada schvaluje výši pachtovného za zemědělský pacht na rok 2015 ve výši
1 500,- Kč/ha, na rok 2016 ve výši 2 000,- Kč/ha a na roky 2017 – 2019 ve výši
2 500,- Kč/ha, s úpravou pachtovného dle úředně stanovené míry inflace za předchozí
kalendářní rok.

Rada schvaluje uzavření pachtovních smluv s těmito žadateli:
NB product, s.r.o., Nádražní 343, Teplá
Ing. Josef Chára, Chýšky 3, Chyše
Renata Páníková, Třebouň 10, Toužim
Ing. Jan Růžička, Zemědělská činnost, Beroun 1, Teplá
František Sekáč, Kosmová 20, Toužim
Jan Vlček, Bezděkov 3, Toužim
Štěpán Musil, nám. J. z Poděbrad 57, Toužim
Eliška Keilová, Radyně 12, Toužim
Zdeněk Janda, Bezvěrov 66
Pachtovní smlouvy budou uzavřeny s platností od 01.01.2015 do 31.12.2019. Seznam
propachtovaných pozemků k jednotlivým smlouvám je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 5/0/0
c)

Usnesení č. 3/25/2014:
Rada schvaluje zadat zpracování žádosti o dotaci z připravované výzvy ROP
Severozápad, včetně zpracování studie proveditelnosti, společnosti Olivius, s.r.o., Sokolov
a pověřuje p. starostu a p. Kokeše přípravou podkladů k žádosti o dotaci.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 4/25/2014:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Toužim o uzavření školy v době
vánočních prázdnin od 22.12.2014 do 02.01.2015.
Usnesení č. 5/25/2014:
Rada schvaluje čerpání příspěvku zřizovatele na zajištění zvýšených nákladů na
dopravu žáků ZŠ Toužim na kurzy plavání v Karlových Varech do výše 90 tis. Kč v roce
2015.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/25/2014:
Rada schvaluje změnu údajů o ZŠaMŠ Toužim, vedených v rejstříku škol a školských
zařízení, a to navýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně – výdejně
ZŠaMŠ Toužim z 30 na 42 strávníků, s účinností od 1. ledna 2015.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 7/25/2014:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim o uzavření školy v době
vánočních prázdnin od 22.12.2014 do 02.01.2015.
Usnesení č. 8/25/2014:
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim ve výši dle
zápisu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9/25/2014:
Rada schvaluje vyřazení nepotřebného a poškozeného majetku z evidence ZUŠ
Toužim v celkové hodnotě 19.543,50 Kč s tím, že bude předán k likvidaci oprávněné osobě.
Rada konstatovala, že zřizovatel nemá pro tento majetek využití.
Hlasování: 5/0/0

K bodu 9/b/25/2014:
Rada bere na vědomí žádost ZUŠ Toužim o vyřazení kopírovacího stroje s pořizovací
cenou 37.781,- Kč s tím, že žádost bude projednána na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 10/25/2014:
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro ředitele ZUŠ Toužim ve výši dle zápisu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11/25/2014:
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro ředitelku MŠ Toužim ve výši dle zápisu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 12/25/2014:
Rada schvaluje odpisový plán MŠ Toužim na rok 2015.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 13/25/2014:
Rada bere na vědomí informaci pracovnic Městské knihovny, že v době od 19.12.2014
do 02.01.2015 bude knihovna z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
Usnesení č. 14/25/2014:
Rada schvaluje zřízení práva stavby pro stavebníka, společnost STROM Praha, a.s.,
Praha 9 – Vinoř, provést stavbu obslužné lávky a schodiště k pilířům elektro a plynu na
dotčených pozemcích města, po dobu 50 let s tím, že stavebník bude ročně platit částku
500,- Kč + DPH.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 15/25/2014:
Rada bere na vědomí informaci, že o.s. Cesta z města zatím nepožádala o prodloužení
smlouvy o výpůjčce na movitý majetek využívaný k činnosti Infocentra s tím, že p. starosta
vyzve pí Prchalovou k součinnosti při uzavření nové smlouvy o výpůjčce.
Usnesení č. 16/25/2014:
Rada schvaluje a provádí, v souladu se schváleným rozsahem provádět rozpočtová
opatření dle usnesení Zastupitelstva města Toužim č. 8/5/2014 ze dne 27.11.2014, rozpočtová
opatření č. 90/2014 až 92/2014.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 17a/25/2014:
Rada schvaluje předání movitého a nemovitého majetku města pořízeného v roce 2014
v celkové hodnotě 48.386.315,93 Kč do výpůjčky příspěvkové organizaci TSM Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 17b/25/2014:
Rada schvaluje předání nemovitého majetku města pořízeného v roce 2014 v celkové
hodnotě 5.518,- Kč do výpůjčky příspěvkové organizaci ZŠ Toužim.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 17c/25/2014:
Rada bere na vědomí návrh na vyřazení majetku města v hodnotě 493.412,- Kč s tím,
že návrh bude projednán na zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 18/25/2014:
Rada schvaluje vyřazení majetku města s pořizovací cenou do 20 tis. Kč v celkové
hodnotě 24.576,80 Kč s tím, že k likvidaci bude předán oprávněné osobě.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 19/25/2014:
Rada schvaluje opravné odpisové plány ZŠaMŠ Toužim na roky 2012, 2013 a 2014.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 20/25/2014:
Rada schvaluje vyřazení majetku ZŠaMŠ Toužim s pořizovací cenou do 20 tis. Kč
v celkové hodnotě 30.324,10 Kč s tím, že k likvidaci bude předán oprávněné osobě. Rada
konstatovala, že zřizovatel nemá pro tento majetek využití.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 21/25/2014:
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro vedoucího BH města Toužim
a Teplárenství města Toužim ve výši dle zápisu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 22/25/2014:
Rada zamítla žádost o.s. Stonožka z Ostravy o poskytnutí příspěvku na činnost.
Hlasování: 0/5/0

V Toužimi 08.12.2014

.............................................
Bc. Jiří HORNÍK, DiS.
místostarosta

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

Upozornění: Zveřejněné usnesení Rady města Toužim je upraveno v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů.

