Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 18/2016
Ze schůze Rady města Toužim č. 18 konané dne 26. září 2016.

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
Projednání žádosti o směnu pozemků
Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy
Projednání nabídky na zhotovení projektové dokumentace na opravu a statické zajištění
anglického dvorku u pavilonu A ZŠ Toužim
5. Projednání návrhu na přidělení bytu v DPS
6. Projednání návrhu na doplnění sběrných nádob na papír a sklo
7. Projednání návrhů rozpočtových opatření
8. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim o vyřazení mrazící truhly
9. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na zahrádku
10. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim o souhlas s nákupem popelnicových kontejnerů
11. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim o souhlas s vyřazením majetku z evidence
12. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o povolení výjimky
13. Projednání stížnosti nájemníků bytů v DPS ve Školní ulici na umístění kotců na psy
14. Projednání žádosti Josefa Kavúra o pronájem parkovacího místa v Kosmové
15. Projednání návrhu na stanovení ceny za půjčení pivních setů
16. Projednání žádosti o podporu zakládaného spolku „Děti v akci“
17. Projednání záměru na prodej pozemku
18. Projednání odvolání Českého zahrádkářského svazu Toužim
19. Projednání záměru na prodej pozemku a revokace usnesení rady
1.
2.
3.
4.

K bodu č. 1/18/2016:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2/18/2016:
Rada neschválila záměr na směnu pozemku p.č. 202 za část pozemku p.č. 234 v k.ú.
Luhov. Neschválený záměr bude projednán na příštím zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Hlasování: 0/5/0
Usnesení č. 3/18/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 06/09 na část pozemku p.č. 1088/1 v k.ú.
Lachovice k datu 30. 9. 2016.
Hlasování: 4/0/1
zdržel se p. místostarosta.

Usnesení č. 4/18/2016:
Rada schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace na opravu a statické zajištění
anglického dvorku u vstupu do pavilonu A ZŠ Toužim společnosti H-PaSP Service spol. s r.o.,
Karlovy Vary.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/18/2016:
Rada schvaluje pořadí pro oslovení žadatelů na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v DPS
Malé náměstí čp. 468, Toužim, s platností od 1. 10. 2016 na dobu neurčitou:
1. Z. Demelová,
2. M. Přenosilová,
3. M. Heská,
4. I. Pitrová,
5. manželé Kovářovi.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/18/2016:
Rada schvaluje doplnění stanoviště č. 20 v Toužimi o nádoby na papír a sklo o objemu
3
2,8 m .
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/18/2016:
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. 65/2016 až 67/2016.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 8/18/2016:
Rada bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ Toužim o vyřazení mrazicí truhly Vestfrost
z majetku školy s tím, že žádost bude projednána na příštím zasedání Zastupitelstva města
Toužim.
Usnesení č. 9a/18/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 113/10 na zahrádku č. 6 na částech
pozemků p.č. 1244/4 a p.č. 51/1 o celkové výměře 272 m2 v k.ú. Toužim k datu 31. 10. 2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení 9b/18/2016:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 6 na částech pozemků p.č. 1244/4 a p.č.
51/1 o celkové výměře 272 m2 v k.ú. Toužim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 10/18/2016:
Rada schvaluje nákup 2 ks popelnicových kontejnerů pro TSM Toužim. Investice ve
výši 100 tis. Kč bude hrazena z příspěvku TSM Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11a/18/2016:
Rada schvaluje vyřazení následujícího poškozeného a nefunkčního majetku z evidence
TSM Toužim:
inv. č. 66
radlice NR 30
poř. 31. 3. 1978
2 ks 9 676,- Kč
inv. č. 223
kontejner otevřený malý
poř. 29. 12. 1989
1 ks 7 960,- Kč
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 11b/18/2016:
Rada bere na vědomí žádost TSM Toužim o souhlas s vyřazením poškozeného a
nefunkčního majetku s pořizovací cenou nad 20 tis. Kč s tím, že vyřazení 5 ks popelnicových
kontejnerů bude zařazeno do programu zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Usnesení č. 12/18/2016:
Rada schvaluje navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ při ZŠaMŠ Toužim
z 22 na 26 dětí.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 13/18/2016:
Rada bere na vědomí stížnost nájemníků DPS, Školní 609, Toužim, na štěkající psy
umístěné v kotcích ve sběrném dvoře TSM Toužim s tím, že bude s ředitelem TSM Toužim
projednána možnost přemístění kotců na vhodnější místo.
K bodu č. 14/18/2016:
Rada bere na vědomí žádost J. Kavúra o pronájem parkovacího místa před domem čp.
39 v Kosmové s tím, že město Toužim parkovací místa nepronajímá, a ani o této možnosti
neuvažuje.
Usnesení č. 15/18/2016:
Rada schvaluje částku 60,- Kč za půjčení jednoho pivního setu (20,- Kč za každý kus
setu) pro všechny subjekty požadující zapůjčení, s výjimkou na akce města Toužim nebo akce
pro občany města Toužim, pořádané Infocentrem i jinými subjekty, s platností od 1. 10. 2016.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 16/18/2016:
Rada bere na vědomí informaci o přípravě k založení spolku „Děti v akci“ a žádost o
informaci, zda mohou počítat s podporou města formou dotace s tím, že po založení spolku
mohou požádat o poskytnutí dotace na činnost v roce 2017, dle Pravidel pro hodnocení a
poskytování dotací z rozpočtu města Toužim, v termínu do 20. ledna 2017.

Usnesení č. 17/18/2016:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 788/3 o výměře 35 m2 v k.ú. Komárov u
Štědré.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 18/18/2016:
Rada bere na vědomí odvolání Českého zahrádkářského svazu, ZO 303011 Toužim,
proti uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, na zřízení vodovodní
přípojky, z důvodu uzavření smlouvy o právu provést stavbu a z důvodu výše částky za zřízení
věcného břemene s tím, že navrhuje zrušit smlouvu o právu provést stavbu a uzavřít smlouvu o
zřízení věcného břemene – služebnosti, včetně schválených podmínek na minulé schůzi rady.
Usnesení č. 19/18/2016:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 1636 o výměře cca 45 m 2 v k.ú.
Toužim, která bude upřesněna geometrickým plánem a jednohlasně schválila revokaci usnesení
rady č. 3/16/2016 ze dne 29. 8. 2016, kterým byl schválen záměr na prodej jiné části uvedeného
pozemku.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 26. 9. 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.

