Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 19/2015
Ze schůze Rady města Toužim č. 19 konané dne 19. října 2015

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání návrhů a požadavků zastupitele p. Petra Vlčka
3. Projednání návrhu na náhradní ubytování manželů Zelenkových
4. Projednání návrhů rozpočtových opatření
5. Projednání žádosti společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.
6. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim
7. Projednání žádosti ředitelky MŠ Toužim
8. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim
9. Projednání informace o přípravě Místních akčních plánů
10. Projednání žádosti Bytového družstva Toužim
11. Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
12. Projednání informace o jednání s pí Ungrovou ve věci odkoupení pozemku u OD
Střela
13. Projednání záležitostí společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.
K bodu č. 1/19/2015:
Rada vzala na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2/19/2015:
Rada po projednání návrhů a požadavků zastupitele p. Petra Vlčka schvaluje:
a) Dopravní situace Na Zámecké / Sídliště – celkovou situaci v dopravě v této lokalitě
nechat posoudit odborníkem.
b) Dopravní situace Plzeňská – navržené řešení neakceptovat.
c) Rekonstrukce zázemí ve sportovním areálu – připravit a realizovat zateplení haly a
pokračovat v rekonstrukci sociálního zařízení.
d) Zrušení městské policie – projednat na zasedání zastupitelstva.
e) Plán zimní údržby, smlouva o úklidu u Penny Marketu – projednat na zasedání
zastupitelstva.
f) Návrh na potrestání ředitele TSM Toužim a členů Rady města Toužim - projednat na
zasedání zastupitelstva.
g) Rekonstrukce fotbalového hřiště – na základě přehodnocení dříve zpracovaného
projektu pokračovat v přípravě změny povrchu škvárového hřiště, vybudování zdroje
vody a zavlažovacího systému.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 3/19/2015:
Rada schvaluje přidělení volné místnosti v bývalé škole v Komárově č.p. 29
manželům Zelenkovým, s platností od 01.11.2015 na dobu neurčitou, za dříve schválených
podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/19/2015:
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. 47/2015 až 50/2015.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/19/2015:
Rada schvaluje žádost společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., o souhlas s provedením
stavebních úprav, které spočívají ve vybudování šatny se sociálním zařízením uvnitř pronajaté
haly bývalé kotelny.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/19/2015:
a) Rada schvaluje přijetí finančního daru ve výši 150 000,- Kč od společnosti
Městské lesy Toužim s.r.o., určeného ZŠ Toužim na nákup vybavení školy
zařízením ICT a nákup materiálu do školních dílen.
b) Rada schvaluje zakoupení 3 ks interaktivních tabulí za cenu 33 800,- Kč/ks a 3 ks
dataprojektorů za cenu 23 795,- Kč/ks pro ZŠ Toužim z prostředků školy.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/19/2015:
Rada schvaluje vyřazení a následnou likvidaci nepotřebného a poškozeného majetku
MŠ Toužim v celkové hodnotě 97 071,- Kč s tím, že tento majetek bude předán k likvidaci
oprávněné osobě.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/19/2015:
Rada schvaluje nákup kancelářského nábytku v ceně 67 000,- Kč na vybavení
kanceláří v sídle TSM Toužim s tím, že nákup bude uhrazen z rozpočtu TSM Toužim.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 9/19/2015:
Rada bere na vědomí informaci Karlovarského kraje o přípravě projektů na tvorbu
Místních akčních plánů, do kterých budou zapojeny základní a mateřské školy z důvodu
možnosti účasti školy v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Usnesení č. 10/19/2015:
Rada zamítá žádost Bytového družstva Toužim o částečnou kompenzaci nákladů na
zámkovou dlažbu u domu č.p. 458 – 459 na Sídlišti v Toužimi.
Hlasování: 0/5/0
Usnesení č. 11/19/2015:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Karlovarský kraj, na
zřízení zemní kabelové přípojky NN v rámci akce „Dobrá Voda – přívod NN k čerpadlu ve
studni p.p.č. 205/2 od vodárny st.p.p.č. 68“.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 12/19/2015:
Rada schvaluje navrhnout na zasedání zastupitelstva cenu 250,- Kč/m2 za pozemek pí
Ungrové na zřízení parkoviště u OD Střela.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 13/19/2015:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., schvaluje:
a) poskytnutí finančního daru ve výši 4 000,- Kč na zakoupení materiálu na ušití
uniforem pro nově vzniklou skupinu mažoretek složenou z toužimských děvčat,
b) poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč sportovnímu oddílu TJ Sokol Toužim,
jako příspěvek na vydání brožury k výročí 60 let basketbalu v Toužimi.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 19.10.2015

……………………………….
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.

