Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 15/2015
Ze schůze Rady města Toužim konané dne 17. srpna 2015

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
Projednání záměrů na nájem pozemků
Projednání záměrů na prodej pozemků
Projednání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-0003539/VB/001 Radyně č.p. 69, Štefan,
kNN
5. Projednání výsledku hospodaření města Toužim za I. pololetí 2015
6. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí 2015
7. Projednání návrhu rozpočtových opatření
8. Projednání Programu města Toužim na zajištění služeb Infocentra Toužim
9. Projednání návrhu úplaty za vzdělávání v ZUŠ Toužim
10. Projednání žádosti Teplárenství města Toužim
11. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o čerpání dovolené
12. Projednání usnesení PČR o odložení trestní věci podezření ze spáchání trestného činu
13. Informace o přihláškách do výzvy na obsazení redakční rady TN
14. Projednání informace o demontáži telefonního automatu u pošty
15. Projednání poděkování organizátorů akce „Na kole dětem“
16. Projednání žádosti o pomoc pro Kočičí útulek a opatření proti toulavým kočkám v
Toužimi
17. Projednání připomínek k jízdním řádům
18. Projednání návrhu na doplnění člena zásahové jednotky SDH Toužim
19. Projednání návrhu na přidělení bytu v DPS
20. Projednání nabídky na prezentaci města
21. Projednání žádosti města Teplá
1.
2.
3.
4.

K bodu č. 1/15/2015:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení.
Usnesení č. 2a/15/2015:
Rada zamítla záměr na nájem části pozemku p.č. 1244/2 v k.ú. Toužim.
Hlasování: 0/0/5
Usnesení č. 2b/15/2015:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 02/09 uzavřené s M. a H. Krátkých,
k datu 31.08.2015
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 2c/15/2015:
Rada schvaluje záměr na nájem pozemku p.č. 235/18 o výměře 2 614 m2 v k.ú.
Kosmová.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3a/15/2015:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 229/1 o výměře cca 150 m 2 v k.ú.
Luhov, která bude upřesněna geometrickým plánem.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3b/15/2015:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 37/9 o výměře cca 160 m 2 v k.ú.
Políkno, která bude upřesněna geometrickým plánem.
Hlasování: 3/2/0
Usnesení č. 4/15/2015:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0003539/VB/001 Toužim,
Radyně č.p. 69, Štefan, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupené
společností E PLUS s.r.o., Pila 131, Karlovy Vary a pověřuje p. starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 5/15/2015:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Toužim za I. pololetí 2015 s tím, že
zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 6/15/2015:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí
2015 s tím, že zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 7/15/2015:
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. 34/2015 až 38/2015.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/15/2015:
Rada schvaluje Program města Toužim na zajištění služeb pro Infocentrum Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9/15/2015:
Rada schvaluje výši školného ZUŠ Toužim na školní rok 2015/2016, včetně odpuštění
školného žákům, kteří hrají pouze v dechovém orchestru.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 10/15/2015:
Rada schvaluje převod částky 59 400,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu
p.o. Teplárenství města Toužim, na pokrytí nákladů spojených s pracemi na opravě tepelné
přípojky k odběrným místům v domech č.p. 455 a 456 na Sídlišti.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 11/15/2015:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim, že v době 13.07., 17.07. –
29.07. a 05.08. – 14.08.2015 čerpá řádnou dovolenou.
K bodu č. 12/15/2015:
Rada bere na vědomí usnesení Policie ČR, Územní odbor Karlovy Vary, oddělení
hospodářské kriminality, kterým se odkládá trestní věc podezření ze spáchání trestného činu
dosud nespecifikovaného trestného činu proti majetku uvedeného v hlavě V. trestního
zákoníku.
Usnesení č. 12/15/2015:
Rada schvaluje uložení trestu řediteli TSM Toužim, ve formě snížení osobního
příplatku na dva měsíce z důvodu porušení pracovních povinností stanovených ve zřizovací
listině TSM Toužim a v příloze č. 2 zřizovací listiny.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 13/15/2015:
Rada bere na vědomí informaci p. starosty, že dosud na výzvu na obsazení redakční
rady Toužimských novin reagovali tři zájemci. Termín pro podání nabídek je do konce září
2015.
K bodu č. 14/15/2015:
Rada bere na vědomí informaci společnosti O2 Czech Republic a.s., Praha, že
vzhledem k minimálnímu využívání veřejného telefonního automatu na nám. J. z Poděbrad
č.p. 36, bude tento přístroj trvale demontován a místo bude uvedeno do původního stavu.
K bodu č. 15/15/2015:
Rada bere na vědomí poděkování organizátorů akce „Na kole dětem“, což je
mezinárodní sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí, kdy město Toužim
bylo cílovou stanicí prologu a poskytlo finanční, materiální a technické zajištění projektu
v našem městě.
K bodu č. 16/15/2015:
Rada bere na vědomí žádost 1. Kočičího útulku Na Vysočině o dotaci na zajištění
provozu útulku pro kočky s tím, že dotaci útulku neposkytne. Dále rada vzala na vědomí
informaci o stížnostech na volně pobíhající a toulavé kočky v našem městě s tím, že bude
nutné provést vhodná opatření. Po zjištění možností a existujících způsobů řešení se bude rada
zabývat tímto problémem na některé příští schůzi.

Usnesení č. 17/15/2015:
Rada schvaluje předat 5 připomínek k jízdním řádům autobusů v našem regionu
organizaci Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 18/15/2015:
Rada schvaluje jmenování P. Dalíka členem zásahové jednotky SDH Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 19/15/2015:
Rada schvaluje přidělení bytu v DPS č.p. 468, na Malém náměstí v Toužimi, paní
H.Vlčkové, s platností od 01.09.2015 na dobu neurčitou.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 20/15/2015:
Rada bere na vědomí nabídku společnosti Daruma s.r.o., Plzeň, na prezentaci města
Toužim na plzeňských multimediálních informačních panelech s tím, že nabídku nebude
akceptovat.
Usnesení č. 21/15/2015:
Rada schvaluje bezúplatné zapůjčení stanu a 10 ks pivních setů městu Teplá na oslavy
města ve dnech 22. a 23.08.2015 s tím, že toto vybavení bude zpět předáno v nepoškozeném
stavu. Předání a převzetí zajistí TSM Toužim.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 17.08.2015

................................................
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.

