Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 24/2015
Ze schůze Rady města Toužim č. 24 konané dne 29. prosince 2015

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání žádostí o nájem zahrádek
3. Projednání žádosti o nájem nebytového prostoru
4. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt
5. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim
6. Projednání návrhu rozpočtového opatření
7. Projednání dodatku odpisového plánu ZŠ Toužim na rok 2015
8. Projednání odpisového plánu ZŠ Toužim na rok 2016
9. Projednání návrhu ředitele ZUŠ Toužim na vyřazení poškozeného majetku
10. Projednání návrhu vedoucího BH města Toužim
11. Projednání žádosti SK Toužim
12. Projednání nabídky společnosti Music média.cz
13. Projednání žádosti o vyjádření k licenčnímu řízení
14. Projednání žádosti o souhlas s využitím znaku města
15. Projednání žádosti p. P. Vlčka o informace a žádosti p. P. Vlčka a J. Schierla
16. Projednání záležitosti společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.
17. Projednání veřejné zakázky „Dobrá Voda – přívod NN od vodárna ke studni“.
K bodu č. 1/24/2015:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2a/24/2015:
Rada schvaluje neuzavírat nájemní smlouvu na zahrádku č. 14 v Kosmové ani
s jedním z bývalých nájemců a vyzvat je k předání zahrádky v původním stavu, případně najít
jiné vhodné řešení dané situace.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 2b/24/2015:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 8 na části pozemku p.č.
1399/1 o výměře 150 m2 v k.ú. Toužim s J. a M. Trenčíkovými, s platností od 01.01.2016 na
dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 2c/24/2015:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 13 na části pozemku p.č.
1399/1 o výměře 440 m2 v k.ú. Toužim s J. Prokopem, s platností od 01.01.2016 na dobu
neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3/24/2015:
Rada schvaluje pověření pro Bytové hospodářství města Toužim k uzavření nájemní
smlouvy na nebytový prostor k podnikání v části objektu na adrese Sídliště 429, Toužim,
o výměře 105 m2, se společností Doubská lékárna s.r.o., Boží Dar 189, k dalšímu provozování
Lékárny pod smrkem, s platností od 01.01.2016 na dobu neurčitou, za dříve schválených
podmínek.
Hlasování: 3/0/1
zdržel se p. Hrůza
Usnesení č. 4/24/2015:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě č.p. 287 v Družstevní
ulici k datu 31.12.2015.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 5/24/2015:
Rada schvaluje odvod části provozního příspěvku na rok 2015, poskytnutého městem
Toužim p.o. TSM Toužim ve výši 1 000 000,- Kč, zpět do rozpočtu zřizovatele.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 6/24/2015:
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, rozpočtové
opatření č. 66/2015.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 7/24/2015:
Rada schvaluje doplněný odpisový plán ZŠ Toužim na rok 2015.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/24/2015:
Rada schvaluje odpisový plán ZŠ Toužim na rok 2016.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 9/24/2015:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného majetku z evidence ZUŠ Toužim s celkovou
pořizovací cenou 10 112,- Kč s tím, že k likvidaci bude předán oprávněné osobě.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 10/24/2015:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 13 v Kosmové č.p. 39, k datu
31.12.2015, z důvodu neuhrazení nájemného a nákladů na služby spojené s užíváním bytu za
měsíc listopad a prosinec 2015.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 11/24/2015:
Rada schvaluje bezúplatné poskytnutí sportovního areálu, pódia, skládacích stolů a
lavic a zpřístupnění sociálního zařízení na sportovní a kulturní akci pořádanou dne 25.06.2016
sportovním klubem SK Toužim při příležitosti výročí 70 let toužimského fotbalu.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 12/24/2015:
Rada vzala na vědomí nabídku společnosti Music média Plzeň na pořádání
pravidelných koncertů v sále Sokolovny s tím, že ji nebude akceptovat.
Usnesení č. 13/24/2015:
Rada schvaluje souhlasné stanovisko k licenčnímu řízení k provozování veřejné
linkové osobní dopravy pro dopravce AD Ligneta regionalbus s.r.o., Karlovy Vary – Rybáře,
na linku 421 700 Karlovy Vary – Plzeň, s platností od 01.01.2019 do 31.12.2025.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 14/24/2015:
Rada schvaluje bezúplatné poskytnutí znaku města Toužim ke zveřejnění v publikaci
Klíč ke znakům měst České republiky, autoru publikace, Petru Houzarovi z Brna.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 15/24/2015:
Rada projednala žádost člena Zastupitelstva města Toužim, p. P. Vlčka, o zodpovězení
několika dotazů týkajících se posledního jednání Zastupitelstva města Toužim s tím, že
vzhledem k tomu, že k zodpovězení většiny z nich je nutná spolupráce s pracovníky města,
bylo jejich projednání odloženo na příští schůzi rady. Dále rada projednala žádost člena
zastupitelstva p. P. Vlčka a občana J. Schierla o revokaci usnesení zastupitelstva č. 17/5/2015,
o přijetí nabídky Biskupství plzeňského. Žádost bude projednána na příštím zasedání
Zastupitelstva města Toužim.
Usnesení č. 16/24/2015:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., projednala a
vzala na vědomí informaci jednatele o předběžném výsledku hospodaření společnosti v roce
2015 a schválila udělení jednorázové finanční odměny pro jednatele ve výši dle zápisu.
Hlasování: 3/0/1
zdržel se p. starosta

K bodu č. 17/24/2015:
Rada projednala nabídky na realizaci zakázky „Dobrá Voda – přívod NN od vodárny
ke studni“ v rozsahu montáž kabelu bez zemních prací a demontáže stávajícího vzdušného
vedení. Firma Elektromontáže Václav Vaidiš, Dalovice, nabídla položení kabelu za částku
143 492,- Kč bez DPH, společnost E plus s.r.o., Pila 131, Karlovy Vary, nabídla položení
kabelu za částku 126 992,- Kč a zároveň vyčíslila nabídku na provedení kompletní akce za
částku 338 546,- Kč s DPH. Vzhledem k tomu, že cena za kompletní realizaci zakázky je
velmi výhodná, rada uvažuje o zadání kompletní realizace zakázky, a proto je třeba oslovit
firmu Elektromontáže Václav Vaidiš, aby doplnila svoji nabídku o zemní práce a demontáž
vzdušného vedení. Následně bude rozhodnuto, které z firem bude zadáno provedení celé akce.
V Toužimi 29.12.2015

……………………………
Alexandr ŽÁK
starosta
Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Toužim je upraven z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění.

