Schůze Rady města Toužim

Usnesení č. 14/2015

Ze schůze Rady města Toužim č. 14 konané dne 13. července 2015

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
Projednání žádosti o souhlas s výstavbou vodovodní přípojky
Projednání návrhů rozpočtových opatření
Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
Projednání žádosti o spolupráci při přípravě jízdních řádů autobusových linek
Projednání zápisu z jednání školské rady při ZŠaMŠ Toužim
Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru na nový babybox v Sokolově
Projednání výsledku zadávacího řízení „Toužim, rekonstrukce vozovek a chodníků“,
financování projektu, výsledek zadávacího řízení na výkon TDI na tento projekt
a projednání účasti na dotačním titulu „Regenerace městských památkových zón
a rezervací“
9. Příprava výzva na obsazení redakční rady TN
10. Projednání záležitosti společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., v působnosti valné
hromady

K bodu č. 1/14/2015:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.

Usnesení č. 2/14/2015:
Rada schvaluje vybudování vodovodní přípojky přes pozemky města p.č. 1444/6 a p.č.
3183/1 v k.ú. Toužim do části zahrádkářské kolonie Českého zahrádkářského svazu, z.s., ZO
303011 Toužim a souhlas podmiňuje uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu s tím, že
žadatel bude ročně platit částku 200,- Kč + DPH po dobu 25 let a pověřuje p. starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování: 3/2/0

Usnesení č. 3/14/2015:
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. 32/2015 a 33/2015.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 4/14/2015:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na realizaci projektu „Projektová dokumentace cyklostezky Krásné Údolí
– Útvina – Toužim“ a pověřuje p. starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 5/14/2015:
Rada bere na vědomí žádost p.o. Koordinátor integrovaného dopravního systému
Karlovarského kraje, o spolupráci při přípravě jízdních řádů autobusových linek na rok 2016
s tím, že informace o možnosti podání připomínek k autobusové dopravě v termínu do
16.08.2015 bude zveřejněna na webových stránkách města.

K bodu č. 6/14/2015:
Rada bere na vědomí zápis z jednání školské rady při ZŠaMŠ Toužim ze dne
18.06.2015.

Usnesení č. 7/14/2015:
Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši
1 000,- Kč spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, Praha, na výměnu babyboxu
v Sokolově a pověřuje p. starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 8a/14/2015:
Rada bere na vědomí výsledek zadávacího řízení na akci „Toužim, rekonstrukce
vozovek a chodníků“, kdy se vítězem zakázky stala společnost Swietelsky stavební s.r.o.,
Plzeň.

Usnesení č. 8a/14/2015:
Rada schvaluje uzavření smlouvy na realizaci zakázky „Toužim, rekonstrukce
vozovek a chodníků“ s vítěznou společností a pověřuje p. starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 8b/14/2015:
Rada bere na vědomí informaci o projektech doporučených k financování z ROP
Severozápad.

Usnesení č. 8c/14/2015:
Rada schvaluje uzavření smlouvy na provádění technického dozoru investora
s Ing. J. Vítem, Karlovy Vary, který podal nejvýhodnější nabídku a pověřuje p. starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 8d/14/2015:
Rada bere na vědomí informaci, že Ministerstvo kultury nabídlo městu další
prostředky z Programu regenerace městských památkových zón s tím, že po konzultaci
s rozpočtářkou a po schválení finančním výborem, město požádalo o další dotaci na opravu
střešní konstrukce a střešního pláště Horního hradu ve výši 650 000,- Kč, bez DPH, se
spolufinancováním ve výši 935 100,- Kč, včetně DPH.

Usnesení č. 9/14/2015:
Rada schvaluje základní podmínky výzvy na obsazení redakční rady
Toužimských novin s tím, že výzva bude zveřejněna na webových stránkách města
s termínem pro podání nabídek do konce září 2015.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 10/14/2015:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 80 tis. Kč fotbalovému klubu SK Toužim, na zakoupení
2 ks velkých, přenosných, fotbalových branek a pověřuje p. starostu podpisem darovací
smlouvy.
Hlasování: 5/0/0

V Toužimi 13.07.2015

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

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

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

