Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 19/2016
Ze schůze Rady města Toužim č. 19 konané dne 10. října 2016

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
2. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy
3. Projednání záměrů na prodej pozemku
4. Projednání návrhu na přidělení bytu
5. Projednání návrhů rozpočtových opatření
6. Projednání nabídky na dodávku a montáž ukazatele rychlosti do Prachomet
7. Projednání informace ředitelky ZŠaMŠ Toužim
8. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim
9. Projednání návrhu změny smlouvy o výpůjčce uzavřené se spolkem Cesta z města
10. Projednání žádostí o vyjádření k licenčnímu řízení
11. Projednání žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy z důvodu změny právní subjektivity
12. Projednání žádosti pí Hejnové
13. Projednání žádosti spolku Linka bezpečí
14. Projednání návrhu na předání majetku do výpůjčky MŠ Toužim
15. Projednání informace k přemístění kotců
K bodu č. 1/19/2016:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2/19/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 237/03 na nebytový prostor v čp. 35 na
nám. J. z Poděbrad, uzavřené s A. Grosserovou, k datu 30. 11. 2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3a/19/2016:
Rada zamítá záměr na prodej pozemku p.č. 2071/1 v k.ú. Třebouň.
Hlasování: 0/5/0
Usnesení č. 3b/19/2016:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 1634 a části pozemku p.č. 38/1, oba v k.ú.
Políkno u Toužimi. Část pozemku p.č. 38/1 bude upřesněna geometrickým plánem.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 4/19/2016:
Rada schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 3 + 1 v nástavbě ZŠ Toužim, čp. 395
v Plzeňské ulici v Toužimi, manželům M. a J. Rýdlovým, s platností od 17. 10. 2016 na dobu
určitou, do 31. 7. 2017.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/19/2016:
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. 68/2016 až 70/2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/19/2016:
Rada schvaluje zadat dodání a montáž 1 ks ukazatele rychlosti v ceně 49 549,50 Kč do
Prachomet na silnici II/198 ve směru od Teplé, společnosti SOVT – radio s.r.o., Plzeň.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 7/19/2016:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim, že na dny 24. a 25. 10. 2016
udělila žákům ZŠ při ZŠaMŠ Toužim, včetně školní družiny a přípravné třídy, ředitelské volno.
Usnesení č. 8/19/2016:
Rada schvaluje vyřazení nefunkčního majetku školy s celkovou pořizovací cenou
10 088,- Kč z účetní evidence ZŠ Toužim s tím, že bude předán k likvidaci oprávněné osobě.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9/19/2016:
Rada schvaluje dodatek smlouvy o výpůjčce se spolkem Cesta z města, Nežichov 8,
Toužim, kterým bude vyjmut z výpůjčky projektor ASK proxima C 110, inv. č. 0902 a předáno
do výpůjčky 20 ks židlí, inv. č. 2062 – 2081 a projektor BenQ MS514H, inv. č. 2108, s platností
od 11. 10. 2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10a/19/2016:
Rada schvaluje kladné vyjádření k licenčním řízením pro dopravce Ligneta autobusy
s.r.o., Karlovy Vary, na linky:
421 401 Bečov n. Teplou – Otročín – Měchov – Toužim
421 445 Toužim – Teplá – Mariánské Lázně
421 455 Teplá – Bečov n. Teplou – Bochov
421 550 Karlovy Vary – Plzeň
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 10b/19/2016:
Rada schvaluje kladné vyjádření k licenčnímu řízení pro dopravce ČSAD autobusy
Plzeň, a.s., Plzeň, na linku:
440 080 Plzeň – Karlovy Vary
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11a/19/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové ploše
31,80 m2 v domě čp. 424 na Sídlišti v Toužimi, uzavřené s MUDr. J. Sychravou, k datu
31. 12. 2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11b/19/2016:
Rada schvaluje záměr na nájem nebytového prostoru k podnikání o celkové ploše
31,80 m2 v domě čp. 424 na Sídlišti v Toužimi.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 12/19/2016:
Rada projednala žádost paní Hejnové o pomoc s řešením omezeného přístupu k domu
čp. 116 s tím, že dle stávajícího dopravního řešení je možné stání na parkovišti na Malém
náměstí nebo zastavení na hlavní silnici za autobusovou zastávkou s rozsvícenými varovnými
světly na nejnutnější dobu.
Usnesení č. 13/19/2016:
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč spolku Linka bezpečí,
který pomáhá ohroženým dětem.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 14/19/2016:
Rada schvaluje předání bezpečnostního systému SAFY v hodnotě 132 241,- Kč do
výpůjčky příspěvkové organizaci Mateřská škola Toužim, Sídliště 429, Toužim.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 15/19/2016:
Rada dospěla k názoru, že nejvhodnějším řešením omezující hlasitost štěkání psů
v kotcích na sběrném dvoře TSM Toužim bude instalace zvukové izolace ze tří stran a stropu
kotců a rovněž snaha o co možný nejkratší pobyt zatoulaných psů v těchto kotcích.
V Toužimi 10. 10. 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.

