Schůze rady města Toužim
Usnesení č. 13/2015
Ze schůze Rady města Toužim č. 13 konané dne 29. června 2015

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Předání osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Toužim
3. Projednání informace ředitelky ZŠaMŠ Toužim
4. Projednání žádosti o nájem nebytového prostoru
5. Projednání návrhů rozpočtových opatření
6. Projednání žádosti o odpis pohledávek
7. Projednání nabídek na ukazatele rychlosti
8. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena – služebnosti
9. Projednání informace o akci „Radyňská cihla“
10. Projednání žádosti o převedení smlouvy na dodávku tepla a teplé vody
11. Projednání žádosti vedoucího p.o. BH města Toužim a Teplárenství města Toužim
12. Projednání návrhu na převod vozidla Fiat DUCATO na TSM Toužim
13. Příprava výzvy na obsazení redakční rady TN
14. Projednání nabídky bezpečnostních prvků k přechodům
15. Projednání požadavku na zvýšení počtu parkovacích míst v Janově ulici
16. Projednání záležitostí společnosti Městské lesy Toužim s.r.o. v působnosti valné
hromady

K bodu č. 1/13/2015:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí.

K bodu č. 2/13/2015:
Rada předala pí Růženě Darulové osvědčení o nastoupení do funkce členky
Zastupitelstva města Toužim, s účinností od 23.6.2015, po rezignaci p. Jana Duspivy na
mandát člena zastupitelstva.

K bodu č. 3/13/2015:
Rada vzala na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim, že pět v termínu
přihlášených dětí na prázdninový provoz mateřské školy při ZŠaMŠ Toužim předala po
dohodě do MŠ Toužim. Dále informovala, že v době prázdnin proběhne na základní škole
plánovaná oprava sociálního zařízení.

Usnesení č. 4/13/2015:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 30,70 m2 ve
druhém patře budovy č.p. 104 na nám. J. z Poděbrad v Toužimi s Ing. Janem Nechutným,
insolvenčním správcem, se sídlem Soukenická 5, Plzeň, ke zřízení kanceláře insolvenčního
správce, s platností od 01.08.2015 na dobu neurčitou.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 5/13/2015:
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. 27/2015 – 31/2015.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 6/13/2015:
Rada schvaluje odpis 51 pohledávek pocházejících od roku 2003 do roku 2008
v celkové výši 53 799,- Kč, kdy jednotlivé pohledávky nepřesahují částku 20 000,- Kč,
z účetnictví města Toužim.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 7/13/2015:
Rada schvaluje nabídku společnosti Sovt-radio s.r.o., Vodňany, na dodání a montáž
2 ks ukazatelů rychlosti do Radyně s tím, že realizace bude v letošním roce pouze v případě
zajištění finančních prostředků, v opačném případě bude zařazena do návrhu rozpočtu na
příští rok. Dále rada schvaluje umístění zrcadla proti vjezdu p. Žišky v Radyni.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 8/13/2015:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro
společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za účelem umístění součásti distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení NN s tím, že smlouva bude upravena dle platných podmínek
pro zřízení věcného břemene.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 9/13/2015:
Rada bere na vědomí informaci o akci „Radyňská cihla“, která se uskuteční v bývalé
radyňské cihelně a v Radyni dne 04.07.2015.

K bodu č. 10/13/2015:
Rada bere na vědomí žádost p.o. Teplárenství města Toužim o souhlas s převedením
smlouvy na dodávku tepelné energie na jinou osobu s tím, že k uzavření smlouvy s novým
odběratelem je plně kompetentní vedoucí p.o. Teplárenství města Toužim.

Usnesení č. 11/13/2015:
Rada zamítla žádost vedoucího p.o. Bytové hospodářství města Toužim a p.o.
Teplárenství města Toužim o odměnu za I. pololetí 2015.
Hlasování: 0/4/0

Usnesení č. 12/13/2015:
Rada schvaluje bezúplatný převod vozidla Fiat DUCATO, registrační značky
2K5 2949, z majetku města do majetku p.o. Technická služba města Toužim.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 13/13/2015:
Rada se zabývala přípravou výzvy na obsazení redakční rady Toužimských novin,
a protože nebylo dosaženo shody ve stanovení jednoznačných podmínek, bude tato záležitost
projednána na příští schůzi rady.

Usnesení č. 14/13/2015:
Rada schvaluje, že v současné době nebude akceptovat nabídku společnosti Future
Product Design, a.s., Praha, na dodávku a montáž interaktivní signalizace u přechodu pro
chodce u ZŠ Toužim.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 15/13/2015:
Rada schvaluje zadat posouzení stávající situace a prověřit možnost vyznačení dalších
parkovacích míst v Janově ulici v Toužimi.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 16/13/2015:
a)
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.
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 korporací), jako jediný společník společnosti
o změně zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Toužim s.r.o. ve znění schváleném
Zastupitelstvem města Toužim dne 18.06.2015, usnesením č. 7/3/2015, kterým se mění počet
jednatelů a listina se přizpůsobuje platným právním předpisům.
b)
Rada pověřuje p. Alexandra Žáka, starostu města Toužim, aby se jako zástupce
města Toužim zúčastnil sepsání změny zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Toužim
s.r.o. ve formě notářského zápisu a aby za město Toužim podepsal příslušné listiny.
c)
Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy s Karlovarským krajem,
zastoupeným Středním odborným učilištěm Toužim, na poskytnutí finančního daru ve výši
5 000,- Kč, na úhradu části nákladů souvisejících s výletem žáků školy za jejich celoroční
charitativní činnost a pověřuje p. starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování 4/0/0

V Toužimi 29.06.2015

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

