Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 2/2015
Usnesení ze schůze Rady města Toužim č. 2 konané dne 26. ledna 2015

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání inspekční zprávy České školní inspekce ze ZŠaMŠ Toužim
3. Projednání záměru na prodej pozemku
4. Projednání návrhu dodatku nájemní smlouvy
5. Projednání žádostí o byty
6. Projednání dodatku č. 2 směrnice č. 1/2013
7. Projednání zprávy ředitelky ZŠ Toužim
8. Projednání zprávy OO-P ČR Toužim za rok 2014
9. Projednání zprávy o činnosti Městské policie Toužim za rok 2014
10. Projednání návrhů rozpočtových opatření
11. Projednání návrhu na spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
12. Projednání žádosti o opravu části komunikace v Tepelské ulici
13. Projednání návrhu dohody o mediální spolupráci s Regionálním Deníkem
14. Projednání žádosti o.s. Cesta z města
15. Projednání žádosti MAS Kraj živých vod o příspěvek
16. Projednání návrhu Spolku Lungta na připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“
17. Projednání nabídky na zpracování auditu
18. Projednání návrhu na způsob úhrady od SDH Toužim
19. Příprava zasedání zastupitelstva

K bodu 1/2/2015:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2/2/2015:
Rada schvaluje poskytnutí mimořádné zálohy příspěvku ve výši 80 tis. Kč příspěvkové
organizaci ZŠaMŠ Toužim a bere na vědomí informaci ředitelky školy k vrácení neoprávněně
získaných finančních prostředků ze státního rozpočtu s tím, že o náhradě zvýšených nákladů
rozhodne po vyčíslení skutečných a uhrazených nákladů.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3/2/2015:
Rada zamítá záměr na prodej pozemku p.č.139/8 v k.ú. Třebouň.
Hlasování: 0/4/0

Usnesení č. 4/2/2015:
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 04/09 uzavřené
s T. Vašmuciusem s platností od 01.02.2015.
Hlasování: 4/0/0

K bodu 5/2/2015:
Rada odložila rozhodnutí o přidělení bytu v domě č.p. 287 v Družstevní ulici na příští
schůzi rady, po zjištění dalších okolností k podaným žádostem.
Usnesení č. 6/2/2015:
Rada schvaluje dodatek č. 2 ke směrnici č. 1/2013 o poskytování cestovních náhrad
zaměstnancům města Toužim dle vyhlášky č. 328/2014 Sb., s platností od 26.01.2015.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 7/2/2015:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Toužim o přijatých opatřeních
k odstranění závad zjištěných kontrolou KHS Karlovarského kraje.
K bodu č. 8/2/2015:
Rada bere na vědomí zprávu vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR Toužim
o stavu veřejného pořádku za rok 2014.
K bodu č. 9/2/2015:
Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Toužim za rok 2014.
Usnesení č. 10/2/2015:
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. 4/2015 a 5/2015.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 11/2/2015:
Rada bere na vědomí návrh na podání přihlášky do výběrového řízení ke spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování s tím, že ho nebude prozatím akceptovat.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 12/2/2015:
Rada bere na vědomí žádost Společenství vlastníků domu č.p. 391 v Plzeňské ulici
o opravu přístupové cesty a jejího osvětlení s tím, že v rámci připravované žádosti o dotaci
z programu ROP Severozápad je komplexně řešen celý prostor mezi Plzeňskou a Tepelskou
ulicí.

Usnesení č. 13/2/2015:
Rada schvaluje nabídku společnosti Vltava-Labe-Press, a.s., České Budějovice, na
mediální spolupráci v roce 2015 s Regionálním Deníkem.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 14/2/2015:
Rada schvaluje prominutí nájemného za sál Sokolovny na Reprezentační ples města
Toužim, organizovaný o.s. Cesta z města.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 15/2/2015:
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku na vydání pracovního sešitu pro žáky 1. stupně
základních škol v Teplé, Toužimi a Bečově ve výši 10 000,- Kč pro MAS Kraj živých vod.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 16/2/2015:
Rada bere na vědomí návrh Spolku Lungta o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“ s tím, že se této akce město Toužim nezúčastní.
K bodu č. 17/2/2015:
Rada bere na vědomí nabídku společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., Praha, na
zpracování zprávy s porovnáním rozpočtových a účetních ukazatelů města Toužim s obcemi
a městy stejné velikostní kategorie s tím, že nabídku nebude akceptovat.
Usnesení č. 18/2/2015:
Rada schvaluje úhradu škody ve výši 13 922,70 Kč a zaplacenou městem Toužim HZS
Karlovarského kraje, městu Toužim z prostředků SDH Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 19/2/2015:
Rada schvaluje svolat zasedání Zastupitelstva města Toužim na středu 04.02.2015 do
zasedací místnosti MěÚ Toužim od 17:00 hod a schvaluje program zasedání.
Hlasování: 4/0/0
V Toužimi 26.01.2015

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

