Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 17/2015
Ze schůze Rady města Toužim č. 17 konané dne 14. září 2015

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
Projednání žádosti o nájem pozemku
Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření města Toužim
Projednání návrhů rozpočtových opatření
Projednání návrhu smlouvy o zřízení služebnosti
Projednání výjimky ze Závazných pravidel Rady města Toužim pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
7. Projednání výroční zprávy o činnosti ZŠ Toužim za školní rok 2014/2015
8. Projednání zápisu školské rady při ZŠ Toužim
9. Projednání oznámení inspekční činnosti v ZŠaMŠ Toužim
10. Projednání žádosti o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku
11. Projednání žádosti o souhlas s použitím znaku města na pohlednice
12. Projednání žádosti o souhlas se záborem pozemků pro modernizaci silnice Smilov –
Lažany a návrhu smlouvy o právu k provedení stavby
13. Projednání žádosti ZŠ Toužim
14. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy
15. Projednání záležitosti společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.
16. Projednání žádosti Mgr. M. Tichého
1.
2.
3.
4.
5.
6.

K bodu č. 1/17/2015:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.

Usnesení č. 2/17/2015:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 235/18 o výměře 2 614 m2
v k.ú. Kosmová s M. a H. Krátkých s platností od 01.10.2015 na dobu neurčitou, za dříve
schválených podmínek.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 3/17/2015:
Rada bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Toužim za rok
2015 s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Usnesení č. 4/17/2015:
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. 39/2015 až 41/2015.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 5/17/2015:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se státním podnikem Povodí
Vltavy, Praha 5, Holečkova 8, na stavbu lávky zrealizované v rámci akce „Lávka přes splav
Podzámeckého rybníka“ na části pozemku p.č. 434/5, vodní plocha, koryto vodního toku,
v k.ú. Toužim.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 6/17/2015:
Rada schvaluje udělení výjimky ze Závazných pravidel Rady města Toužim pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na výběr dodavatele stavebních prací na akci
„Oprava opěrné zdi v ulici Pod Brankou v Toužimi“ a schvaluje zadat tuto akci společnosti
Bolid-M, s.r.o., Mariánské Lázně.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 7/17/2015:
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Toužim ve školním
roce 2014/2015.

K bodu č. 8/17/2015:
Rada bere na vědomí zápis z jednání školské rady při ZŠ Toužim.

K bodu č. 9/17/2015:
Rada bere na vědomí informaci Karlovarského inspektorátu České školní inspekce, že
v ZŠaMŠ Toužim proběhne inspekční činnost.

Usnesení č. 10/17/2015:
Rada schvaluje souhlas s umístěním sídla spolku TJ Sokol Toužim, z.s., na adrese
Školní 492, 364 01 Toužim, v budově, která je majetkem města Toužim.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 11/17/2015:
Rada schvaluje použití znaku města Toužim na připravované vydání pohlednic města
Toužim pro společnost SAPE s.r.o., Malé náměstí 145, Toužim.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 12/17/2015:
Rada schvaluje zábor pozemku p.č. 307/3, ostatní plocha, o výměře 265 m2 a části
pozemku p.č. 610, trvalý travní porost, o výměře 3 m2, oba v k.ú. Smilov u Štědré, na stavbu
„II/207 Modernizace silnice Smilov – Lažany“, schvaluje uzavření Smlouvy o právu
k provedení stavby „II/207 Modernizace silnice Smilov – Lažany“ a udělení plné moci
investorovi stavby pro vyřízení vynětí části pozemku p.č. 610 ze ZPF.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 13/17/2015:
Rada schvaluje financování provedených oprav v ZŠ Toužim částkou 500 000,- Kč
z rezervního fondu školy a částkou 468 206,- Kč z příspěvku zřizovatele.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 14/17/2015:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 004/11 na část pozemku p.č. 1729/5
o výměře 2 800 m2 v k.ú. Toužim, uzavřené s Modelářským klubem RCA Toužim, k datu
30.09.2015.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 15/17/2015:
a) Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., se
sídlem Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 01, rozhodla dle ustanovení § 102 odst. 2
písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu
s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (obchodních korporacích), jako jediný společník společnosti o změně
zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., se sídlem Toužim,
Sídliště 428, PSČ 364 01, ve znění schváleném Zastupitelstvem města Toužim dne
18.06.2015, usnesením č. 7/3/2015, kterým se ruší rezervní fond a odvolává se
jednatel p. Roman Straka, nar. 24.04.1968, bytem Sídliště 413, Toužim a listina se
přizpůsobuje platným právním předpisům.
b) Jediný společník společnosti, město Toužim, IČ 00255076, se sídlem Toužim,
Sídliště 428, PSČ 364 01, jednající Radou města Toužim, zmocňuje k právnímu
jednání ohledně změny zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Toužim
s.r.o., se sídlem Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 01, IČ 29124000, včetně podřízení
společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve smyslu jeho §
777 odst. 5, odvolání jednatele p. Romana Straky a zrušení rezervního fondu,
notářským zápisem starostu města Toužim p. Alexandra Žáka.

c) Rada schvaluje revokaci usnesení č. 16/13/2015, bod „a“ a bod „b“ ze dne
31.08.2015.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 16/17/2015:
a) Rada schvaluje žádost Mgr. M. Tichého zástupce neformální skupiny zabývající se
oživením a zpřístupněním nádvoří zámku v Toužimi, o souhlas s přístupem na
nádvoří zámku za účelem jeho úklidu, vyčištění a přípravy na budoucí využití
s podmínkou, že bude zajištěn bezpečný pohyb osob na nádvoří a znemožněn
přístup do vnitřních prostor Janova zámku a Horního hradu v zámeckém areálu.
b) Rada schvaluje podání grantové žádosti prostřednictvím Mgr. B. Tiché do
programu Živé granty 2015 – Města z jiného těsta, Nadace Via.
Hlasování: 4/0/0

V Toužimi 14.09.2015

………………………….
Alexandr ŽÁK
starosta
Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Toužim je upraven v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů.

