Schůze rady města Toužim
Usnesení č. 21/2016
Ze schůze Rady města Toužim č. 21 konané dne 7. listopadu 2016

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
2. Projednání žádosti o nájem zahrádky
3. Projednání návrhů rozpočtových opatření
4. Projednání výsledku hospodaření města a p.o. k 30. 9. 2016
5. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017
6. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření města Toužim
7. Projednání návrhu na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště
8. Projednání nabídky na zpracování Plánu odpadového hospodářství
9. Příprava zasedání zastupitelstva
10. Projednání stanoviska ZO Českého zahrádkářského svazu Toužim
11. Projednání žádosti Nadačního fondu Gaudeamus o souhlas s použitím znaku města
12. Projednání žádostí o finanční podporu
13. Projednání žádosti o prominutí nájemného za využití sportovní haly
14. Projednání záležitostí společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.

K bodu č. 1/21/2016:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze a informaci
o dalším projednání požadavků osadního výboru z Prachomet a informaci k řešení návrhu
dopravce Ligneta autobusy s.r.o., Karlovy Vary.
Usnesení č. 2/21/2016:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 6 na částech pozemků p.č.
1244/4 a 51/1 o výměře 272 m2 v k.ú. Toužim s pí Vostatkovou, s platností od 8. 11. 2016 na
dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3/21/2016:
Rada schvaluje a provádí, v souladu se schváleným rozsahem provádět rozpočtová
opatření dle usnesení Zastupitelstva města Toužim č. 8/5/2014 za dne 27. 11. 2014, rozpočtová
opatření č. 75/2016 až 78/2016.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 4/21/2016:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Toužim a příspěvkových organizací
k datu 30. 9. 2016.
K bodu č. 5/21/2016:
Rada se zabývala přípravou návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2017 s tím, že
konečný návrh rozpočtu bude projednán na příští schůzi rady.
K bodu č. 6/21/2016:
Rada bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Toužim za rok
2016.
Usnesení č. 7/21/2016:
a) Rada schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce sportovního areálu
Toužim, etapa č. 1“ z programu č. 133510 vyhlášeném MŠMT ČR.
b) Rada schvaluje zadat zpracování a podání žádosti o dotaci společnosti Kurucz &
Partners s.r.o., Praha.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/21/2016:
Rada schvaluje zadat vypracování Plánu odpadového hospodářství města Toužim na
roky 2017 – 2021 společnosti Ing. Pavel Novák s.r.o., Praha.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 9/21/2016:
Rada se zabývala přípravou zasedání Zastupitelstva města Toužim svolaného na den
8. 12. 2016 s tím, že konečný návrh programu bude projednán na příští schůzi rady.
Usnesení č. 9/21/2016:
Rada schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města Toužim v roce 2017 ve dnech
8. 3.; 8. 6.; 7. 9. a 7. 12. 2017.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 10/21/2016:
Rada bere na vědomí odvolání ZO Českého zahrádkářského svazu Toužim proti
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s tím, že celá záležitost bude projednána se
zástupcem ZO ČZS Toužim.
Usnesení č. 11/21/2016:
Rada schvaluje souhlas s použitím znaku města Toužim v průběhu Dějepisné soutěže
gymnázií ČR a SR, organizované Nadačním fondem Gaudeamus při Gymnáziu Cheb, dne
24. 11. 2016.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 12a/21/2016:
Rada neschválila poskytnutí finančního příspěvku na činnost kočičího útulku ve
Skrýšově na Vysočině.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 12b/21/2016:
Rada neschválila poskytnutí finančního příspěvku na činnost spolku Drosera Bublava –
Záchranná stanice pro handicapované živočichy na Bublavě.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 12c/21/2016:
Rada neschválila poskytnutí finančního příspěvku Jaroslavu Jonášovi, provozovateli
restaurace v Útvině, na akci „Mikulášské odpoledne a čertovský večer“, kterou pořádá v Útvině
dne 2. 12. 2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 13/21/2016:
Rada schvaluje prominutí nájemného za využití sportovní haly na uskutečnění
tradičního futsalového turnaje dne 26. 12. 2016, který organizuje p. Zdeněk Pokorný.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 14a/21/2016:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., bere na
vědomí žádost sportovního klubu SK Toužim o příspěvek na činnost s tím, že žádost projedná
na příští schůzi, po doplnění požadovaných informací.
Usnesení č. 14b/21/2016:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., schvaluje
poskytnutí sponzorského daru ve výši 100 tis. Kč příspěvkové organizaci ZUŠ Toužim.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 7. 11. 2016.

……………………………….
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.
místostarosta

……………………………
Alexandr ŽÁK
starosta

Upozornění: Zveřejněný text usnesení rady města Toužim je upraven z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění.

