Schůze Rady města Toužim

Usnesení č. 9/2015

Ze schůze Rady města Toužim č. 9 konané dne 4. května 2015

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání informace ředitelky ZŠaMŠ Toužim
3. Projednání záměru na prodej pozemku
4. Projednání návrhu na předání části pozemku p.č. 2843/5 do výpůjčky BH města Toužim
5. Projednání žádosti o nájem částí pozemků p.č. 608/2, 798 a 2843/5
6. Projednání žádosti o nájem části pozemku p.č. 1244/14
7. Projednání závěrečného účtu města Toužim za rok 2014
8. Projednání výsledku hospodaření města Toužim a příspěvkových organizací za 1.Q 2015
9. Projednání nabídky na zavlažování trávníku na náměstí
10. Projednání návrhů rozpočtových opatření
11. Projednání smlouvy o dílo na realizaci projektu „Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení
zabezpečení a elektronizace agend města Toužim“
12. Projednání zápisu z roční prověrky BOZP v ZŠ Toužim
13. Projednání žádosti o vyjádření k licenčnímu řízení
14. Projednání nabídky na zpracování dokumentace k přejezdovému prahu v Kosmové
15. Projednání žádost o umístění přejezdového prahu v chatové oblasti Krásný Hrad

K bodu č. 1/9/2015:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.

Usnesení č. 2/9/2015:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim o odstranění všech závad
a nedostatků z kontroly České školní inspekce, schvaluje podporu petice Asociace speciálních
pedagogů České republiky vyjadřující odmítavé stanovisko na zrušení upravené přílohy
rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, určené pro vzdělávání žáků
s lehkým mentálním postižením, bez náhrady a schvaluje uzavření mateřské školy při ZŠaMŠ
Toužim v době letních prázdnin od 13.07 do 23.08.2015.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 3/9/2015:
Rada neschválila záměr na prodej pozemku p.č. 188/12 o výměře 92 m2 v k.ú. Luhov.
Hlasování: 0/5/0

Usnesení č. 4/9/2015:
Rada schvaluje předání části pozemku p.č. 2843/5 o výměře 8 m2 v k.ú. Toužim do
výpůjčky p.o. Bytové hospodářství města Toužim, avšak pouze za předpokladu, že dojde
k odsouhlasení všech podmínek nové nájemní smlouvy společností T-mobile,a.s.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 5/9/2015:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Městské lesy Toužim s.r.o.,
na části pozemků p.č. 2843/5, p.č. 608/2 a p.č. 798 o celkové výměře 1 390 m2 v k.ú. Toužim,
s platností od 01.06.2015 na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 10,- Kč/m2 ročně.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 6/9/2015:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy s J. a L. Duchkovými na část pozemku
p.č. 1244/14 o výměře 50 m2 v k.ú. Toužim, s platností od 01.06.2015 na dobu neurčitou, za
dříve schválených podmínek a s podmínkou nepoškození kamenné mostní konstrukce.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 7/9/2015:
Rada bere na vědomí závěrečný účet města Toužim za rok 2014 s tím, že bude
projednán na červnovém zasedání Zastupitelstva města Toužim.

K bodu č. 8/9/2015:
Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Toužim a zřízených příspěvkových
organizací za I. čtvrtletí 2015 na vědomí.

Usnesení č. 9/9/2015:
Rada schvaluje zadat montáž celoplošného automatického zavlažování trávníku na
náměstí firmě ACER – Jan Brunclík, Dalovice a schvaluje provedení zemních prací p.o. TSM
Toužim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 10/9/2015:
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. 17/2015 až 22/2015.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 11/9/2015:
Rada schvaluje znění smlouvy o dílo se společností Z + M Partner, s.r.o., Ostrava, na
realizaci projektu reg. č. CZ. 1.06/2.1.00/22.09376 „Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení
zabezpečení a elektronizace agend města Toužim“.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 12/9/2015:
Rada bere na vědomí zápis z roční prověrky BOZP v ZŠ Toužim.

Usnesení č. 13/9/2015:
Rada schvaluje kladné vyjádření k licenčnímu řízení o udělení licence k provozování
veřejné linkové osobní dopravy na linku č. 421 391 Karlovy Vary – Bochov – Toužim –
Bečov n. Teplou – Karlovy Vary pro dopravce Ligneta autobusy s.r.o., Karlovy Vary.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 14/9/2015:
Rada schvaluje zadat Ing. Kohoutovi zpracování projektové dokumentace
k přejezdovému prahu k bytovým domům v Kosmové, umístění dopravní značky „Děti“
v Kosmové a projektové dokumentace na vybudování několika parkovacích míst, včetně
1 místa ZTP, v části na Hájence.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 15/9/2015:
Rada neschválila instalaci přejezdových prahů na komunikaci procházející chatovou
oblastí Krásný Hrad a doporučila osazení značky omezující rychlost.
Hlasování: 5/0/0

V Toužimi 04.05.2015

.................................................
Bc. Jiří HORNÍK, DiS.
místostarosta

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

Upozornění: Usnesení Rady města Toužim je upraveno v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů.

