Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 23/2015
Usnesení ze schůze Rady města Toužim č. 23 konané dne 14. prosince 2015
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání žádosti o nájem zahrádky v Kosmové a rybníků v Třebouni
3. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor
4. Projednání záměru na prodej pozemku a záměru na nájem nebytového prostoru
5. Projednání návrhů rozpočtových opatření
6. Projednání odpisového plánu ZŠaMŠ Toužim na rok 2016
7. Projednání informace ředitelky ZŠaMŠ Toužim
8. Projednání návrhu ředitelky MŠ Toužim na vyřazení poškozeného majetku
9. Projednání návrhu ceníku služeb TSM Toužim na rok 2016
10. Projednání návrhu ceny za nájem hrobového místa a ceny služeb na veřejném
pohřebišti na rok 2016
11. Projednání návrhu smlouvy o výpůjčce s KSÚS Karlovarského kraje
12. Projednání nabídky na organizaci farmářských trhů
13. Projednání nabídky společnosti Music média.cz
14. Projednání nabídky regionální televize
15. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim
16. Projednání nabídky společnosti DaMi development s.r.o.
K bodu č. 1/23/2015:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
K bodu č. 2a/23/2015:
Rada projednala žádosti dvou žadatelů o zahrádku v Kosmové s tím, že o nájmu
rozhodne po jednání s oběma žadateli, na příští schůzi rady.
Usnesení č. 2b/23/2015:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy s J. Šobrem na nájem tří rybníků na
pozemcích p.č. 589/3, 589/14 a 589/15 o výměře 6 017 m2, p.č. 1647 o výměře 4 512 m2 a
p.č. 6/1 o výměře 885 m2 v k.ú. Třebouň, s platností od 01.01.2016, za dříve schválených
podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3/23/2015:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 252/05 na nájem nebytového prostoru
k podnikání v č.p. 35 na nám. J. z Poděbrad dohodou ke dni 29.02.2016 s podmínkou, že
k uvedenému datu bude vyrovnáno dlužné i řádné nájemné.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 4a/23/2015:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 15/2 o výměře 526 m2 v k.ú. Třebouň.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4b/23/2015:
Rada schvaluje zveřejnění záměru na nájem všech volných nebytových prostorů
k podnikání v průběhu ledna příštího roku.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/23/2015:
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, rozpočtová
opatření č. 59/2015 až 65/2015.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/23/2015:
Rada schvaluje odpisový plán ZŠaMŠ Toužim na rok 2016.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 7/23/2015:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim, že přijala účelově neurčené
finanční dary od J.D. ve výši 1 000,- Kč a od společnosti FRAPE FOODS, s.r.o., Praha, ve
výši 10 000,- Kč.
Usnesení č. 8/23/2015:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného mrazáku s pořizovací cenou 9 290,- Kč
z majetku MŠ Toužim s tím, že k likvidaci bude předán oprávněné osobě.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9/23/2015:
Rada schvaluje ceník za svoz komunálního odpadu pro obyvatele a pro právnické
subjekty, ceník služeb prováděných TSM Toužim a ceník využívání sportovní haly a
víceúčelového hřiště na rok 2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10/23/2015:
Rada schvaluje ceny za nájem hrobového místa a služby spojené s nájmem a ceny za
individuální služby na veřejném pohřebišti v Toužimi, část Kosmová, na rok 2016.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 11/23/2015:
Rada schvaluje záměr na výpůjčku pozemků p.č. 307/3 o výměře 265 m 2 a p.č. 610
o výměře 3 m2 v k.ú. Smilov.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 12/23/2015:
Rada schvaluje projednat s J. Vacatou podmínky pro organizování farmářských trhů
v Toužimi v termínech každou třetí neděli v měsíci v době od 9 do 14 hodin.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 13/23/2015:
Rada projednala nabídku společnosti Music média Plzeň na pořádání pravidelných
koncertů v Sokolovně s tím, že o uzavření smlouvy rozhodne na příští schůzi rady.
K bodu č. 14/23/2015:
Rada projednala nabídku regionální televize Západ.cz na mediální služby ve formě
měsíčních reportáží o činnosti a událostech ve městě za cenu 4 000,- Kč bez DPH měsíčně
s tím, že ji nebude akceptovat.
Usnesení č. 15/23/2015:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku ZŠaMŠ Toužim
s pořizovací cenou do 20 tis. Kč, s celkovou pořizovací cenou 21 250,70 Kč s tím, že
vyřazený majetek bude předán k likvidaci oprávněné osobě. Dále rada schvaluje projednat
vyřazení počítačové sestavy s pořizovací cenou 28 531,- Kč na březnovém zasedání
zastupitelstva.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 16/23/2015:
Rada schvaluje pořízení aplikace Communal reporter od společnosti DaMi
development s.r.o., která slouží k zajišťování vzájemného sdílení informací mezi občanem a
obcí.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 14.12.2015

…………………………………
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.
místostarosta

…………………………….
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.

