Schůze Rady města Toužim

Usnesení č. 7/2015

Ze schůze Rady města Toužim č. 7 konané dne 13. dubna 2015
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
Projednání záměru na nájem pozemků
Projednání žádosti o pacht pozemku
Projednání zprávy o posouzení a hodnocení veřejné zakázky „Konsolidace HW a SW
úřadu, zvýšení zabezpečení a elektronizace agend“
5. Projednání zprávy o stavu, rozsahu a vývoji pojištění
6. Projednání návrhu rozpočtových opatření
7. Projednání nabídky pí Ungrové
8. Projednání návrhu dodatku nájemní smlouvy
9. Projednání informace o změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členů zastupitelstev
10. Projednání nabídky regionální televize ZAK
11. Projednání návrhu na předání majetku do výpůjčky příspěvkovým organizacím
12. Projednání nabídky na pořízení omalovánek pro děti „Bezpečně na silnici“
13. Projednání nabídky na využití mobilního kluziště
14. Projednání záležitostí společnosti Městské lesy Toužim s.r.o. v působnosti valné
hromady

K bodu 1/7/2015:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.

Usnesení č. 2a/7/2015:
Rada schvaluje záměr na nájem části pozemku p.č. 1244/14 u výměře 50 m2 v k.ú.
Toužim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 2b/7/2015:
Rada schvaluje záměr na nájem části pozemku p.č. 2843/5 a části st. p.č. 608/2 a 798
o celkové výměře 1 390 m2 v k.ú. Toužim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 2c/7/2015:
Rada schvaluje záměr na nájem části komína a záměr na nájem části pozemku p.č.
2843/5 v k.ú. Toužim, kde je umístěn kontejner základnové stanice.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 3/7/2015:
Rada schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s J. Vlčkem na pozemek p.č. 2073/21 o
výměře 6,4909 ha v k.ú. Toužim s platností od 01.05.2015 do 31.12.2019, za dříve
schválených podmínek a pověřila p. starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 4/7/2015:
Rada schvaluje vítězem veřejné zakázky „Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení
zabezpečení a elektronizace agend“ společnost Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská
326/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, schvaluje uzavření smlouvy na realizaci
zakázky s touto společností a pověřuje p. starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 5/7/2015:
Rada bere na vědomí zprávu o stavu, rozsahu a vývoji pojištění města Toužim
a schvaluje, že dle doporučení město setrvá dále u pojistitele ČP, a.s.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 6/7/2015:
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. 13/2015 až 16/2015.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 7/7/2015:
Rada bere na vědomí nabídku pí Ungrové na převod pozemku v sousedství OD
Střela s tím, že pověřuje p. starostu dalším jednáním v této věci.

Usnesení č. 8/7/2015:
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 107/09 na zahrádku č. 2
na části pozemku p.č. 66/2 a na části pozemku p.č. 1244/2 v k.ú. Toužim, kterým se mění
výměra zahrádky na 203 m2, uzavřené s J. a J. Řezáčovými s platností od 01.05.2015
a pověřila p. starostu podpisem dodatku nájemní smlouvy.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 9/7/2015:
Rada bere na vědomí informaci o změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členů zastupitelstev s tím, že na zasedání zastupitelstva navrhne zvýšení
měsíční odměny pro p. místostarostu na polovinu maximální částky a u ostatních členů
zastupitelstva ponechat odměny v dříve schválené výši.

K bodu č. 10/7/2015:
Rada bere na vědomí nabídku Regionální televize ZAK na prezentaci města s tím,
že ji nebude akceptovat.

Usnesení č. 11/7/2015:
Rada schvaluje předání majetku města do výpůjčky příspěvkovým organizacím:
TSM Toužim
inv. č. 0640 Přejezdové prahy – spojovací komunikace Plzeňská – Tepelská 109 263,10 Kč
inv. č. 0493 Komunikace na Krásný Hrad – technické zhodnocení
278 415,- Kč
ZŠaMŠ Toužim
inv. č. 0010 Zákl. škola č.p. 395 – technické zhodnocení, rekonstrukce WC
BH města Toužim
inv. č. 0598 Oplocení u DPS č.p. 609
inv. č. 0003 Č.p. 35 – technické zhodnocení – vybudování veřejného WC
Hlasování: 5/0/0

333 926,- Kč

187 131,50 Kč
334 077,- Kč

K bodu č. 12/7/2015:
Rada bere na vědomí nabídku na podpoření vydání omalovánek pro děti „Bezpečně na
silnici“ formou placené prezentace s tím, že ji nebude akceptovat.

K bodu č. 13/7/2015:
Rada bere na vědomí nabídku na výstavbu mobilního kluziště s tím, že ji nebude
akceptovat.

K bodu č. 14/7/2015:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., bere na
vědomí návrh na změnu zakladatelské listiny společnosti s tím, že na zasedání zastupitelstva
předloží návrh na odvolání jednatele p. R. Straky, ustanovení jednoho jednatele společnosti
a složení dozorčí rady.

V Toužimi 13.04.2015

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

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

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

