Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 21/2015
Ze schůze Rady města Toužim č. 21 konané dne 18. listopadu 2015

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Příprava návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2016
3. Projednání návrhů rozpočtových opatření
4. Projednání žádostí o ukončení nájemních smluv a dodatku pachtovní smlouvy
5. Projednání záměrů na nájem, prodej a pacht pozemků
6. Projednání výsledků kontrol v ZŠaMŠ Toužim
7. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim
8. Projednání nabídky prostoru v Infolistech
9. Projednání nabídky na zajištění činnosti Infocentra
10. Projednání plánu inventur na rok 2015
11. Projednání návrhu likvidační komise
12. Projednání dodatku odpisového plánu TSM Toužim
13. Projednání sdělení ředitele TSM Toužim o využití nakladače
14. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim
15. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim
16. Projednání žádosti TJ Sokol Toužim
17. Projednání žádosti Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR o dotaci
18. Projednání žádosti sdružení DROSERA o dotaci
19. Příprava zasedání zastupitelstva
20. Projednání nabídky na doplnění sněhových zachytávačů na střechu ZŠ Toužim
21. Projednání nabídky na zpracování dokumentace na vybudování studní ve sportovním
areálu
22. Projednání návrhu na dořešení nájemního vztahu se společností T-Mobile Czech
Republic a.s.

K bodu č. 1/21/2015:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2/21/2015:
Rada schvaluje návrh rozpočtu města Toužim na rok 2016, který bude předložen na
zasedání Zastupitelstva města Toužim dne 10.12.2015.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 3/21/2015:
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. 56/2015 až 58/2015.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4a/21/2015:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 06/10 na nájem zahrádky v Kosmové
k datu 31.12.2015.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4b/21/2015:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 070/09 na nájem zahrádky v Toužimi
k datu 31.12.2015.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4c/21/2015:
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 004/2015, dle kterého
bude vyjmut celý pozemek p.č. 2989/1 o výměře 20,0932 ha v k.ú. Toužim, s platností od
01.12.2015.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5a/21/2015:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 14 na částech pozemků p.č. 142/12, p.č.
142/13 a p.č. 142/14 o celkové výměře 390 m2 v k.ú. Kosmová.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5b/21/2015:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 13 na části pozemku p.č. 1399/1 o
výměře 440 m2 v k.ú. Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5c/21/2015:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 151/1 o výměře cca 130 m2, která
bude upřesněna geometrickým plánem, v k.ú. Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5d/21/2015:
Rada schvaluje záměr na propachtování pozemků p.č. 2989/11 o výměře 4,6651 ha a
p.č. 2073/30 o výměře 1,5429 ha v k.ú. Toužim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 6a/21/2015:
Rada schvaluje neposkytnout ředitelce ZŠaMŠ Toužim v roce 2015 žádnou finanční
odměnu z důvodu porušení rozpočtové kázně.
Hlasování:5/0/0
K bodu č. 6b/21/2015:
Rada bere na vědomí výsledek inspekční činnosti České školní inspekce v ZŠaMŠ
Toužim a přijatá opatření k zajištění konání opravných zkoušek.
K bodu č. 7a/21/2015:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim, že přijala účelově neurčený
finanční dar od společnosti Delta Gastroservis s.r.o., Mariánské Lázně, ve výši 10 000,- Kč,
k jehož přijetí je dán zřizovatelem předběžný souhlas zřizovací listinou v případě, že se jedná
o dary účelově neurčené do hodnoty 40 000,- Kč v jednotlivých případech.
K bodu č. 7b/21/2015:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim, že v době od 16.11. do
01.12.2015 čerpá řádnou dovolenou. V době nepřítomnosti ji zastupuje v ZŠ a ŠD pí Bc.
Marcela Kaderová a v MŠ pí Jitka Carvová.
K bodu č. 8/21/2015:
Rada bere na vědomí nabídku spolku Cesta z města na prostor v INFOlistech pro
prezentaci města Toužim a jeho příspěvkových organizací s tím, že nabídka bude projednána
na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Usnesení č. 9/21/2015:
Rada schvaluje předložit na prosincovém zasedání zastupitelstva návrh na uzavření
veřejnoprávní smlouvy se spolkem Cesta z města na poskytnutí dotace na zajištění provozu
Infocentra v roce 2016 a 2017.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10/21/2015:
Rada schvaluje Plán inventur majetku města Toužim na rok 2015, včetně jmenování
členů ústřední inventarizační komice a členů 14 dílčích inventarizačních komisí.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11/21/2015:
a) Rada schvaluje vyřazení poškozeného majetku s celkovou pořizovací cenou
2 720,- Kč.
b) Rada schvaluje nabídnout vyřazenou funkční výpočetní techniku, nahrazenou
z dotace IOP, příspěvkovým organizacím formou bezúplatného převodu, k prodeji

zaměstnancům města za navržené ceny a zbytek vyřadit z majetku města a předat
k likvidaci oprávněné osobě.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 11c/21/2015:
Rada bere na vědomí návrh na vyřazení majetku s pořizovací cenou nad 20 tis. Kč
s tím, že návrh bude projednán na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Usnesení č. 12/21/2015:
Rada schvaluje dodatek č. 1 odpisového plánu TSM Toužim na rok 2015 na částku
10 794,- Kč.
Hlasování: 5/0/0
Po projednání tohoto bodu schůzi rady opustila pí Zdeňka Zemanová, z důvodu konání
rodičovských schůzek v ZŠ Toužim.
K bodu č. 13/21/2015:
Rada bere na vědomí zprávu ředitele TSM Toužim o využití nakladače CAT 432F
s tím, že zpráva bude využita při projednávání na zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Usnesení č. 14/21/2015:
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro ředitele TSM Toužim ve výši dle zápisu,
ze mzdových prostředků TSM Toužim.
Hlasování: 3/1/0
Usnesení č. 15/21/2015:
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro ředitelku ZŠ Toužim ve výši dle zápisu,
ze mzdových prostředků školy.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 16/21/2015:
Rada schvaluje prominutí nájemného za sál Sokolovny na sportovní a společenskou
akci TJ Sokol Toužim, konanou dne 28.11.2015 při příležitosti oslav 60. výročí založení
toužimského basketbalu.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 17/21/2015:
Rada schvaluje poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpočtu města spolku Svaz
postižených civilizačními chorobami v ČR, Základní organizace Toužim, ve výši 15 000,- Kč.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 18/21/2015:
Rada bere na vědomí žádost spolku Drosera, Bublava, o poskytnutí dotace na zajištění
provozu s tím, že město dotaci spolku Drosera neposkytne.
Usnesení č. 19/21/2015:
Rada schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim svolaného na den
10.12.2015.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 20/21/2015:
Rada schvaluje zadat zakázku na doplnění sněhových zachytávačů na budově „B“ ZŠ
Toužim firmě Vladislav Pilný.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 21/21/2015:
Rada schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního
povolení na dva vrty ve sportovním areálu na zavlažování trávníku fotbalového hřiště
společnosti Vodovrty s.r.o., Mariánské Lázně.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 22/21/2015:
Rada schvaluje ponechat v platnosti původní nájemní smlouvu č. 85042 na nájem části
pozemku a části komína v areálu bývalé kotelny uzavřenou mezi společností T-Mobile Czech
Republic a.s. a p.o. BH města Toužim.
Hlasování: 4/0/0
V Toužimi 18.11.2015

………………………………..
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.

