Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 4/2015
Usnesení ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 23. února 2015

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání informace u udělení ředitelského volna žákům ZŠ, ZŠaMŠ a ZUŠ
3. Projednání návrhu na odejmutí a předání majetku města do výpůjčky příspěvkovým
organizacím
4. Projednání návrhu na vyřazení majetku města
5. Projednání plánu veřejnosprávních kontrol v roce 2015
6. Projednání výsledku odpadového hospodářství za rok 2014
7. Projednání návrhu BH města Toužim na ukončení nájemní smlouvy na nebyt. prostor
8. Projednání informace BH města Toužim
9. Projednání návrhu odpisového plánu TSM Toužim na rok 2015
10. Projednání žádosti pracovnic knihovny
11. Projednání návrhů rozpočtových opatření
12. Projednání informace SDH Toužim a návrhu na změnu členů jednotky SDH Toužim
13. Projednání návrhu plánu zasedání zastupitelstva
14. Projednání návrhu smlouvy o výpůjčce s KSÚS Karlovarského kraje
15. Projednání nabídky na zpracování projektové dokumentace na elektropřípojku
v Dobré Vodě
16. Projednání nabídky na úpravu odvětrání z kuchyně ZŠ Toužim
17. Projednání žádosti SDH Útvina
K bodu č. 1/4/2015:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze

K bodu č. 2/4/2015:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Toužim, ředitelky ZŚaMŠ Toužim
a ředitele ZUŠ Toužim, že vyhlásili ředitelské volno na dny 25. – 27.02.2015.

Usnesení č. 3/4/2015:
Rada schvaluje vyjmout z výpůjčky TSM Toužim ukazatel rychlosti u ZŠ Toužim,
inv. č. 0577 a kamerový systém na hřišti, inv. č. 1903 a tento předat k využívání Městské
policii Toužim. Vyjmout z výpůjčky BH města Toužim dřevěný přístřešek, inv. č. 0451
a tento předat do výpůjčky ZŠaMŠ Toužim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 4a/4/2015:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného a nevyužívaného majetku města Toužim
s pořizovací cenou do 20 tis. Kč, v celkové hodnotě 59 996,07 Kč.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 4b/4/2015:
Rada bere na vědomí návrh na vyřazení poškozeného ukazatele rychlosti u ZŠ Toužim
s tím, že návrh na jeho vyřazení bude projednán na zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 5/4/2015:
Rada schvaluje plán veřejnosprávních kontrol na rok 2015 na provedení kontroly
příjemců veřejné podpory a kontroly všech příspěvkových organizací.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 6/4/2015:
Rada bere na vědomí výsledek odpadového hospodářství města Toužim v uplynulém
roce 2014.

K bodu č. 7/4/2015:
Rada bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy uzavřené s p. P. Sochůrkem na
nebytový prostor – dílnu, v objektu č.p. 5 v Třebouni s tím, že nájemní vztah bude ukončen
k 30.04.2015.

K bodu č. 8/4/2015:
Rada bere na vědomí informaci vedoucího BH města Toužim o provedení větších
oprav v roce 2014 na majetku města svěřeného do výpůjčky.

Usnesení č. 9/4/2015:
Rada schvaluje odpisový plán TSM Toužim na rok 2015.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 10/4/2015:
Rada schvaluje čerpání z rozpočtové rezervy Městské knihovny Toužim na podporu
stávajícího výpůjčního programu ve výši 9 293,- Kč.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 11/4/2015:
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. 6 až 10/2015.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 12a/4/2015:
Rada bere na vědomí výsledek valné hromady SDH Toužim s tím, že po vyjádření
HZS Karlovarského kraje ke způsobilosti Z. Štádlera na výkon funkce velitele jednotky SDH
Toužim, bude p. starosta jmenovat velitele jednotky SDH Toužim.

Usnesení č. 12b/4/2015:
Rada schvaluje ukončení členství osmi členů jednotky SDH Toužim a schvaluje
doplnění jednotky SDH Toužim o tyto členy:
R. Mareš, Toužim,
L. Tomášek, Toužim
P. Voborník, Toužim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 13/4/2015:
Rada schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města Toužim na rok 2015:
19. března 2015
18. června 2015
17. září 2015
10. prosince 2015
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 14/4/2015:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s KSÚS Karlovarského kraje, p.o., na
část pozemku p.č. 3076/5 o výměře 138 m2 v k.ú. Toužim a pověřuje p. starostu jejím
podpisem.
Hlasování. 5/0/0

K bodu č. 15/5/2015:
Rada bere na vědomí nabídku společnosti Elektroplan s.r.o., Karlovy Vary, na
zhotovení projektové dokumentace na zemní kabelovou přípojku nn od studny po vodárnu
v Dobré Vodě s tím, že k odstranění častých poruch bude dostačující zhotovit zemní vedení
přípojky pouze v části přes lesní pozemek. Rada pověřila p. Kokeše, zadat zpracování
projektové dokumentace v tomto rozsahu a o nabídku požádat více zpracovatelů.

Usnesení č. 16/4/2015:
Rada schvaluje provedení úpravy odvětrání kuchyně v ZŠ Toužim s tím, že náklady na
provedenou opravu uhradí ZŠ Toužim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 17/4/2015:
Rada schvaluje slevu z nájmu sálu Sokolovny na uspořádání plesu SDH Útvina dne
21.03.2015 s tím, že pořadatel uhradí nájem ve výši 250,- Kč za hodinu a náklady na odvoz
odpadu TSM Toužim.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 23.02.2015

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

