Schůze Rady města Toužim

Usnesení č. 11/2015

Ze schůze Rady města Toužim č. 11 konané dne 1. června 2015

Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
Projednání záměrů na prodej pozemků
Projednání záměru na nájem nebytového prostoru k podnikání
Projednání návrhu pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města a pokynů
k vyúčtování
5. Projednání žádosti p.o. Teplárenství města Toužim
6. Projednání žádosti o poskytnutí nevratné finanční výpomoci
7. Příprava zasedání Zastupitelstva města Toužim
8. Projednání nabídky na zpracování optimalizace systému veřejného osvětlení
9. Projednání žádosti obyvatel Radyně
10. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim
11. Projednání žádosti Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Praha
12. Projednání žádosti o finanční a technickou podporu „Toužimského triatlonu“

K bodu č. 1/11/2015:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí.

Usnesení č. 2a/11/2015:
Rada zamítá záměr na prodej pozemku p.č. 2199/1 v k.ú. Toužim.
Hlasování: 0/4/0

Usnesení č. 2b/11/2015:
Rada zamítá záměr na prodej části pozemku p.č. 37/9 v k.ú. Políkno.
Hlasování: 1/3/0

Usnesení č. 3/11/2015:
Rada schvaluje záměr na nájem volného nebytového prostoru k podnikání v části
druhého patra budovy č.p. 104 na nám.J. z Poděbrad v Toužimi.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 4/11/2015:
Rada bere na vědomí návrh Pravidel pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu
města Toužim a přílohy č. 1 Pokyny k vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města
Toužim s tím, že tyto dokumenty budou projednány na zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 5/11/2015:
Rada schvaluje převod finančních prostředků ve výši 311 000,- Kč z rezervního fondu
do investičního fondu p.o. Teplárenství města Toužim, na zajištění plánovaných oprav
a údržby teplárenského zařízení v době odstávky.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 6/11/2015:
Rada schvaluje mimořádné poskytnutí nevratné finanční výpomoci ve výši 400,- Kč.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 7/11/2015:
Rada schvaluje svolat zasedání Zastupitelstva města Toužim na den 18.06.2015 od
17.00 hod do zasedací místnosti MěÚ Toužim a program zasedání.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 8/11/2015:
Rada schvaluje zadat zpracování pasportu, analýzy a energetické optimalizace systému
veřejného osvětlení v Toužimi.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 9/11/2015:
Rada schvaluje zjistit možnost pořízení levnějšího měřiče rychlosti s realizací dle
finančních možností v závěru letošního roku nebo v příštím roce a se správcem komunikace
projednat umístění zrcadla před výjezd z nemovitosti č.p. 1 v Radyni.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 10/11/2015:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny ze mzdových prostředků školy pro paní
Mgr. Zdeňku Zemanovou, ředitelku ZŠ Toužim, ve výši dle zápisu.
Hlasování: 3/0/1

Usnesení č. 11/11/2015:
Rada schvaluje poskytnutí neúčelového finančního daru ve výši 2 400,- Kč neziskové
organizaci Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., Praha, na ocenění
nejaktivnějších dobrovolníků základní organizace v Toužimi.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 12/11/2015:
Rada zamítá žádost organizátorů IV. ročníku Toužimského triatlonu o využití části
sportovního areálu, WC a sprch dne 20.6.2015 v době od 9.00 do 14.00 hod, z důvodu
částečného souběhu s jinou akcí ve sportovním areálu a doporučuje organizátorům projednat
podobné požadavky v dostatečném předstihu, aby se našel termín vyhovující všem stranám.
Hlasování: 4/0/0

V Toužimi 01.06.2015

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

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

