Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 16/2015
Ze schůze Rady města Toužim č. 16 konané dne 31. srpna 2015

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání záměru na nájem pozemku
3. Projednání záměrů na prodej pozemků
4. Projednání žádosti o zatrubnění příkopu
5. Projednání návrhu smlouvy o právu provést stavbu
6. Projednání opatření proti toulavým kočkám v Toužimi
7. Projednání informace ředitelky ZŠ Toužim
8. Projednání informace o podpoře provozu zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ
9. Projednání aktualizovaných požadavků osadního výboru Kosmová
10. Projednání žádosti osadního výboru Kosmová o příspěvek na činnost v roce 2016
11. Projednání žádosti p. D. Šaška
12. Projednání návrhu nájemní smlouvy se společností T-Mobile a.s.
13. Projednání návrhu smlouvy o právu provést stavbu
14. Projednání žádosti HZS Karlovarského kraje o dotaci pro stanici Toužim
15. Projednání žádosti o spolupráci při oslavě 70. výročí autobusového spojení Plzeň Karlovy vary
16. Projednání poděkování města Teplá
17. Projednání žádosti stacionáře Stonožka – Ostrava
18. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim
19. Projednání informace ředitelky ZŠaMŠ Toužim
20. Projednání informací ředitele ZUŠ Toužim
21. Projednání výroční zprávy ZUŠ Toužim za školní rok 2014/2015
22. Projednání žádosti TSM Toužim
23. Projednání žádosti p. Holzknechta
24. Příprava zasedání zastupitelstva
25. Projednání záležitostí společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.
K bodu č. 1/16/2015:
Rada bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulé schůze rady a informaci
o dodání pasportu veřejného osvětlení.
Usnesení č. 2/16/2015:
Rada schvaluje záměr na nájem části pozemku p.č. 933/1 o výměře 5 000 m2 v k.ú.
Radyně.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 3a/16/2015:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 229/1, dílu „b“, o výměře 41 m 2
v k.ú. Luhov u Toužimi.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3b/16/2015:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 229/1, dílu „c“, o výměře 28 m2
v k.ú. Luhov u Toužimi.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3c/16/2015:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 1444/1 o výměře cca 30 m2, která
bude upřesněna geometrickým plánem, v k.ú. Kosmová.
Hlasování: 3/2/0
Usnesení č. 4/16/2015:
Rada schvaluje žádost p. Z. Zocha o zatrubnění části otevřeného příkopu, z důvodu
zřízení nového vjezdu na svůj pozemek s podmínkou, že stavebník bude technické provedení
konzultovat se stavebním technikem p. Kokešem.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/16/2015:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi stavebníkem, městem
Toužim a vlastníkem, společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Karlovy Vary –
Doubí a pověřuje p. starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/16/2015:
Rada schvaluje jako opatření na snížení populace koček v našem městě připravit
doplnění Pravidel pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim o dotaci na
úhradu části nákladů na kastraci kočky ve výši 300,- Kč a na kastraci kocoura 200,- Kč a do
návrhu rozpočtu na příští rok zařadit částku 20 tis. Kč na tuto dotaci.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 7/16/2015:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Toužim, že na dny 26. a 27.10.2015 a na
dny 21. a 22.12.2015 vyhlásila ředitelské volno.
K bodu č. 8/16/2015:
Rada bere na vědomí informaci MPSV o finanční podpoře vzniku a provozu zařízení
péče o děti 1. stupně ZŠ.

K bodu č. 9/16/2015:
Rada bere na vědomí požadavky osadního výboru z Kosmové na zlepšení životního
prostředí v Kosmové s tím, že vzhledem k finanční náročnosti některých požadavků
a nesouladu s koncepcí údržby a oprav jednotlivých částí města, požadavky projedná s členy
osadního výboru p. starosta.
K bodu č. 10/16/2015:
Rada bere na vědomí žádost osadního výboru z Kosmové o příspěvek na kulturní akce
v roce 2016 s tím, že do návrhu rozpočtu na příští rok zařadí částku 10 tis. Kč na činnost
jednotlivých osadních výborů.
Usnesení č. 11/16/2015:
Rada schvaluje, že na původní podmínce, předložení geometrického plánu a uzavření
smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti pro Mgr. D. Šaška, na uložení kanalizační přípojky,
trvá.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 12/16/2015:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem, Bytové hospodářství
města Toužim a nájemcem, T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4, na nájem části pozemku
p.č. 2843/5 v k.ú. Toužim a části stavby komína v areálu bývalé kotelny, které jsou majetkem
města Toužim a příspěvková organizace je má ve výpůjčce a pověřuje p. Romana Pagáče,
vedoucího p.o. Bytové hospodářství města Toužim, podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 13/16/2015:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi vlastníkem, městem
Toužim a stavebníkem, Česká drůbež s.r.o., Velký Malachov 39, Horšovský Týn, dle které
bude stavebník oprávněn provést úpravu části stávající komunikace na pozemku p.č. 3113
v k.ú. Toužim v prostoru mezi sjezdy do bývalé drůbežárny a pověřuje p. starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 14/16/2015:
Rada bere na vědomí žádost HZS Karlovarského kraje o poskytnutí dotace na rok
2016 s tím, že žádost bude projednána na zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 15/16/2015:
Rada bere na vědomí informaci o připravované akci k 70. výročí přímého
autobusového spojení Plzně a Karlových Varů, s tradiční zastávkou v Toužimi, kterou
připravuje společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s., na přelomu května a června 2016.

K bodu č. 16/16/2015:
Rada bere na vědomí poděkování města Teplá za zapůjčení stanu a pivních setů na
oslavy 630. výročí udělení městských práv městu Teplá.
K bodu č. 17/16/2015:
Rada bere na vědomí žádost stacionáře Stonožka – Ostrava o finanční dar na dostavbu
rehabilitačního centra s tím, že finanční dar město Toužim neposkytne.
Usnesení č. 18/16/2015:
Rada schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě mateřské školy při ZŠaMŠ
Toužim o 4 děti – tzn. na celkový počet 23 dětí ve třídě s podmínkou, že nebude překročena
kapacita školy.
Hlasování: 5/0/0

K bodu 19/16/2015:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim, že na dny 26. a 27.10.2015
a na dny 21. a 22.12.2015 uděluje ředitelské volno žákům základní školy při ZŠaMŠ Toužim.

K bodu 20a/16/2015:
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZUŠ Toužim, že na dny 26. a 27.10.2015 a na
dny 21. a 22.12.2015 uděluje ředitelské volno žákům ZUŠ Toužim.

K bodu 20b/16/2015:
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZUŠ Toužim, že škola je po všech stránkách
připravena zahájit školní rok 2015/2016.
K bodu č. 21/16/2015:
Rada bere na vědomí zprávu o činnosti ZUŠ Toužim ve školním roce 2014/2015.
Usnesení č. 22/16/2015:
Rada schvaluje žádost TSM Toužim o souhlas s uzavření nájemní smlouvy na
použitou vřetenovou sekačku JACOBSEN Tri-King 1900D 3WD na údržbu trávníku
fotbalového hřiště s platností od 03.09 do 31.12.2015 a pověřuje ředitele TSM Toužim jejím
podpisem.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 23/16/2015:
Rada bere na vědomí žádost p. Holzknechta o umožnění umístění pouťových atrakcí
na ploše před bývalým pivovarem v době od 23.09 do 08.10.2015, kde však je v současné
době skládka materiálu stavební firmy s tím, že o případném uvolnění plochy bude žadatele
informovat.

Usnesení č. 24/16/2015:
Rada schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim, které se uskuteční dne
17.09.2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 25/16/2015:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., schvaluje
poskytnutí finančního daru v celkové výši 150 tis. Kč Základní škole Toužim, a to částku 100
tis. Kč na pořízení zařízení informačních technologií a částku 50 tis. Kč na pořízení materiálu
do dílen, které byly vybaveny z finančních prostředků z výzvy č. 57 MŠMT.
Hlasování: 4/0/1
V Toužimi 31.08.2015

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

.............................................
Alexandr ŽÁK
starosta

Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Toužim je upraven v souladu se zněním
zákona o ochraně osobních údajů.

