Schůze Rady města Toužim

Usnesení č. 8/2015

Ze schůze Rady města Toužim č. 8 konané dne 20. dubna 2015

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

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
Projednání žádosti BH města Toužim
Projednání informace BH města Toužim
Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2014
Projednání žádosti o změnu územního plánu
Projednání nabídek na zpracování projektů el.přípojky v Dobré Vodě a VO v Toužimi
a Kosmové
7. Organizační příprava akce cyklotour – Na kole dětem
8. Informace o historické rekonstrukci
9. Projednání žádosti MŠ Toužim
10. Projednání žádosti nadačního fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb o peněžní dar

K bodu č. 1/8/2015:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí.

Usnesení č. 2/8/2015:
Rada schvaluje prominutí úhrady za náhradní ubytování pí Štěpničkové na ubytovně
na hřišti v době od 03.04. do 21.04.2015.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 3/8/2015:
Rada bere na vědomí informaci BH města Toužim o počtu nájemních bytů města
v jednotlivých domech a o typech nájemních smluv.

K bodu č. 4/8/2015:
Rada bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Toužim za
rok 2014 s tím, že zpráva bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva.

K bodu č. 5/8/2015:
Rada bere na vědomí žádost p. V. Gregory o změnu Územního plánu Toužim s tím, že
žádost bude předložena na příští zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 6a/8/2015:
Rada schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na zemní elektropřípojku
ke studni v Dobré Vodě firmě Jan Rom – Projekty elektro, Ostrov.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 6b/8/2015:
Rada bere na vědomí nabídky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
VO v Toužimi a na rozšíření VO v Toužimi a Kosmové s tím, že vzhledem ke značným
rozdílům v nabídkových cenách doporučuje vyzvat uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou
k potvrzení úplnosti dokumentace pro stavební řízení.

Usnesení č. 7/8/2015:
Rada schvaluje odpovědi na organizační otázky realizátorů projektu na podporu
onkologicky nemocných dětí – Na kole dětem, který dne 03.06.2015 přijede do Toužimi.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 8/8/2015:
Rada bere na vědomí oznámení organizátorů historického projektu „Liberty Run
2015“ na katastrálním území Dobrá Voda, v lokalitě zaniklé osady Dolské Domky, kterým
budou připomenuty historické události z dubna 1945 s tím, že o této akci bude informovat
osadní výbor v Dobré Vodě a klášter Trapistů.

Usnesení č. 9/8/2015:
Rada schvaluje uzavření MŠ Toužim v době letních prázdnin od 13.07.2015 do
14.08.2015.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 10/8/2015:
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč nadačnímu fondu
Gaudeamus při Gymnáziu Cheb na uspořádání dějepisné soutěže studentů gymnázií z České
republiky a Slovenské republiky dne 26.11.2015 v Chebu.
Hlasování: 5/0/0

V Toužimi 20.04.2015

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

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

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

