Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 3/2015
Ze schůze Rady města Toužim č. 3 konané dne 9. února 2015

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání záměru na nájem pozemku
3. Projednání žádostí o nájem nebytového prostoru
4. Projednání žádostí o byt v domě č.p. 287
5. Projednání inventarizační zprávy za rok 2014
6. Projednání zprávy o hospodaření města Toužim za rok 2014
7. Projednání žádosti ZŠaMŠ Toužim o schválení odpisového plánu
8. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na zahrádku
9. Projednání žádosti BH města Toužim o odpis pohledávky
10. Projednání žádosti pracovnic knihovny
11. Projednání návrhu osadního výboru Třebouň na změnu členů osadního výboru
12. Projednání žádosti osadního výboru Třebouň o příspěvek na činnost v roce 2015
13. Projednání žádosti obyvatel Luhova
14. Projednání žádostí o vyjádření k licenčnímu řízení
15. Projednání žádosti o příspěvek na projekt „Na kole dětem“ a nabídky přednášky
16. Projednání žádosti o nájem prostoru na činnost Fondu dalšího vzdělávání
17. Projednání žádosti člena o.s. Český tým transplantovaných o příspěvek
18. Projednání nabídky Exekutorského úřadu
K bodu č. 1/3/2015:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
Usnesení č. 2/3/2015:
Rada zamítá záměr na nájem části pozemku p.č. 1088/1 o výměře 154 m2 v k.ú.
Lachovice.
Hlasování: 0/5/0
K bodu č. 3/3/2015:
Rada odložila rozhodnutí o nájmu nebytového prostoru v domě č.p. 53 na Malém
náměstí na březnovou schůzi.
Usnesení č. 4a/3/2015:
Rada schvaluje vyřešit opravu bytu v domě č.p. 287 v Družstevní ulici zajištěním
náhradního ubytování po dobu dvou týdnů v ubytovně na hřišti v březnu 2015.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 4b/3/2015:
Rada schvaluje přidělení volného bytu v domě č.p. 287 v Družstevní ulici pí J.
Müllerové s platností od 01.03.2015 na dobu neurčitou.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 5/3/2015:
Rada bere na vědomí zprávu o provedení inventarizace majetku města v roce 2014
s tím, že zpráva bude předložena ke schválení na zasedání Zastupitelstva města Toužim.
K bodu č. 6/3/2015:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Toužim za rok 2014 s tím, že zpráva
bude předložena ke schválení na zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Usnesení č. 7/3/2015:
Rada schvaluje odpisový plán ZŠaMŠ Toužim na rok 2015 v celkové hodnotě
25 055,- Kč.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8a/3/2015:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 3/09 na zahrádku č. 3 v Kosmové k datu
31.03.2015.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8b/3/2015:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 3 na části pozemku p.č. 142/12 o výměře
330 m2 v k.ú. Kosmová.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9/3/2015:
Rada schvaluje odpis pohledávky H. Botové. Pohledávka se bude nadále vymáhat
soudně na základě platebního rozkazu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10/3/2015:
Rada schvaluje nabídku pracovnic Městské knihovny na uspořádání besedy pro žáky
ZŠ Toužim se spisovatelkou Ivonou Březinovou.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 11/3/2015:
Rada bere na vědomí rezignaci dvou členů osadního výboru v Třebouni s tím, že na
zasedání Zastupitelstva města Toužim bude projednána změna počtu členů osadního výboru.

Usnesení č. 12/3/2015:
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na kulturní akce pořádané osadním
výborem v Třebouni ve výši 5 500,- Kč s tím, že příspěvek bude čerpán z rozpočtu města
Toužim na základě předložených účetních dokladů.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 13/3/2015:
Rada bere na vědomí žádost obyvatel Dolního, Středního a Horního Luhova
o napojení na veřejný vodovod s tím, že na základě zpracovaného projektu, rozpočtu na tuto
akci a počtu napojených obyvatel, rozhodne Zastupitelstvo města Toužim o realizaci této
akce.
Usnesení č. 14a/3/2015:
Rada schvaluje kladné vyjádření k licenčnímu řízení o udělení licence k provozování
veřejné linkové dopravy pro dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., Karlovy Vary, na linku
č. 421 232 Karlovy Vary – Plzeň, s platností od 14.06.2015 do 31.12.2018.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 14b/3/2015:
Rada schvaluje kladné vyjádření k licenčnímu řízení o udělení licence k provozování
veřejné linkové dopravy pro dopravce VV autobusy s.r.o., Václavské nám. 56/802, Praha 1,
na linky č. 420 441 Toužim – Teplá, 420 401 Bečov n. Teplou – Otročín – Měchov – Toužim,
421 410 Žlutice - Štědrá – Toužim a 421 447 Žlutice – Toužim – Teplá – Mariánské Lázně,
s platností od 01.07.2015.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 15a/3/2015:
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10 000,- Kč na akci mezinárodního
sportovního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí – Na kole dětem a použití
znaku města Toužim při prezentaci akce.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 15b/3/2015:
Rada bere na vědomí nabídku přednášky pro žáky ZŠ Toužim v rámci projektu Na
kole dětem s tím, že dle vyjádření ředitelky ZŠ Toužim má škola o přednášku zájem a vstupné
ve výši 30,- Kč na žáka budou hradit rodiče žáků.
Usnesení č. 16/3/2015:
Rada schvaluje poskytnutí malého sálu Infocentra na poskytování kariérového
poradenství pro nezaměstnané v našem regionu Fondem dalšího vzdělávání každý pátek do
konce dubna letošního roku za paušální nájemné ve výši 250,- Kč za jeden den, které bude
hrazeno BH města Toužim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 17/3/2015:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., Toužim,
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro Mgr. V. Burdu, člena o.s. Czech
Transplant Team, IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, na účast na 20. Světových hrách
transplantovaných, které se budou konat v argentinském Mar del Plata v termínu 23.8. –
30.8.2015.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 18/3/2015:
Rada bere na vědomí nabídku Exekutorského úřadu Praha 1 na vedení a vymáhání
pohledávek s tím, že ji nebude akceptovat.
V Toužimi 09.02.2015

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

