Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 6/2015
Ze schůze Rady města Toužim č. 6 konané dne 23. března 2015

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání návrhu na uzavření nových nájemních smluv na byty
3. Projednání žádostí o nájem nebytového prostoru
4. Projednání žádosti BH města Toužim o odpis pohledávek
5. Projednání žádosti BH města Toužim o souhlas s vyřazením majetku
6. Projednání žádosti ZŠ Toužim o souhlas s vyřazením chladicí skříně a nákupem nové
7. Projednání oznámení ZŠ Toužim o termínu periodické prověrky BOZP
8. Projednání návrhů rozpočtových opatření
9. Jmenování velitele a členů zásahové jednotky SDH města Toužim
10. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim
11. Projednání informace spolku Old Car Rangers Praha o pořádání vzpomínkové jízdy
historických vozidel spojeneckých vojsk
K bodu č. 1/6/2015:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
Usnesení č. 2/6/2015:
Rada schvaluje uzavření nových nájemních smluv na byty s platností od 01.05.2015 na
dobu neurčitou pro tyto nájemníky:
p. Grond, Komárov
p. Štefan, Komárov
pí Štefanová, Komárov
pí Ritterová, Komárov
p. Ritter, Komárov
pí Revajová, Pivovarská, Toužim
pí Štěpničková, Družstevní, Toužim
p. Malý, Družstevní, Toužim
pí Míšková, Družstevní, Toužim
p. Fišer, Petra Bezruče , Toužim
pí Hejhalová, Plzeňská, Toužim
pí Dvořáková, Plzeňská, Toužim
pí Němcová, Plzeňská, Toužim
pí Fišerová, Kostelní, Toužim
p. Procházka, Pivovarská, Toužim
pí Janičová, Plzeňská, Toužim
p.Chaloupek, Plzeňská, Toužim
a
pí Kiššová, Pivovarská, Toužim, s podmínkou odstranění nedostatků do 30.04.2015.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 3/6/2015:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor k podnikání v domě
č.p. 53 v Plzeňské ulici v Toužimi s paní A. Ungrovou s platností od 01.04.2015 na dobu
neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 4a/6/2015:
Rada zamítá návrh na odpis pohledávky, poplatku z prodlení, p. Kubísky.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 4b/6/2015:
Rada bere na vědomí návrh na odpis pohledávky společnosti Popul s.r.o., Karlovy
Vary s tím, že návrh bude předložen na zasedání zastupitelstva s doporučením rady na odpis
pohledávky.
Usnesení č. 5/6/2015:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného elektrického varného panelu Whirlpool AKT
813, inv. č. 28100000030, pořizovací cena 7 488,50 Kč, který byl instalován v bytě č. 2
v DPS Školní 609, Toužim, z evidence majetku BH města Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 6/6/2015:
Rada schvaluje nákup nové chladící skříně pro ZŠ Toužim z fondu reprodukce.a bere
na vědomí žádost o vyřazení poškozené a nefunkční chladící skříně S 147, inv. č. 453383,
s pořizovací cenou 47 458,- Kč s tím, že žádost bude předložena na zasedání zastupitelstva.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 7/6/2015:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Toužim o termínu periodické prověrky
BOZP dne 16.04.2015 s tím, že za zřizovatele se této prověrky zúčastní p. J. Kokeš.
Usnesení č. 8/6/2015:
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. 11/2015 a 12/2015.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 9/6/2015:
Rada schvaluje jmenování p. Z. Štádlera velitelem jednotky SDH Toužim a jmenování
dalších členů jednotky SDH Toužim s platností od 01.04.2015.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 10/6/2015:
Rada schvaluje podání žádosti ZŠ Toužim do neinvestičního dotačního programu
MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ a schvaluje formu financování.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 11/6/2015:
Rada bere na vědomí informaci spolku Old Car Rangers Praha o připravované
vzpomínkové jízdě vojenských historických vozidel po demarkační linii v její historické
podobě z května 1945 dne 21.06.2015 s tím, že organizátora akce osloví s žádostí o upřesnění
jejich požadavků k úspěšnému průběhu této akce.

V Toužimi 23.03.2015

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

