Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 17/2016
Usnesení ze schůze Rady města Toužim č. 17 konané dne 12. září 2016

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
2. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy
3. Projednání návrhu smlouvy o výpůjčce
4. Projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
5. Projednání výsledku veřejné zakázky „Toužim, Plzeňská ul. – výstavba parkovišť“
6. Projednání nabídky na dodávku a montáž autobusové zastávky ve Smilově
7. Projednání návrhu na obsazení bytu v DPS
8. Projednání návrhů rozpočtových opatření
9. Projednání informace ředitelky ZŠ Toužim
10. Projednání výroční zprávy o činnosti ZŠ Toužim za školní rok 2015 - 2016
11. Projednání informace ředitele ZUŠ Toužim
12. Projednání požadavku ředitele ZUŠ Toužim na příspěvek z rozpočtu města na rok 2017
13. Projednání výroční zprávy o činnosti ZUŠ Toužim za školní rok 2015 - 2016
14. Projednání žádosti osadního výboru Kosmová
15. Projednání žádosti HZS Karlovarského kraje o dotaci na rok 2017
16. Projednání žádosti SK Toužim o souhlas s umístěním sídla spolku
17. Projednání návrhu na stanovení ceny za půjčení pivních setů

K bodu 1/17/2016:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2/17/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 005/12 na nájem pozemku p.č. 943/1
v k.ú. Políkno u Toužimi, uzavřené se spolkem Alter meles, Žižkov 345, Žlutice, k datu
31. 12. 2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3/17/2016:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na akci „II/198 Modernizace silnice
Kojšovice – Toužim“ mezi městem Toužim, jako půjčitelem a Krajskou správou a údržbou
silnic Karlovarského kraje, p.o., Sokolov, jako vypůjčitelem, na zapůjčení částí pozemků p.č.
3111/2 o výměře 113 m2 k trvalému záboru a p.č. 3216 o výměře 162 m2 k dočasnému záboru,
oba v k.ú. Toužim, na dobu nejpozději do 31. 12. 2025.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 4/17/2016:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s Českým
zahrádkářským svazem, ZO 303011 Toužim, na zřízení vodovodní přípojky za náhradu
38 720,- Kč, splatnou ve splátkách do jednoho roku od uzavření smlouvy.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/17/2016:
Rada schvaluje zadat realizaci akce „Toužim, Plzeňská ulice – výstavba parkovišť“
společnosti COLAS CZ a.s., Praha, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/17/2016:
Rada schvaluje zadat dodání a montáž autobusové zastávky ve Smilově, včetně
vyspravení základové desky a úpravy zpevněné plochy od silnice k zastávce, společnosti
Údržba silnic Karlovarského kraje a.s., Otovice, za cenu 84 585,- Kč s DPH.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/17/2016:
Rada neschválila přidělení bytu v DPS na adrese Malé náměstí 468, Toužim.
Hlasování: 0/5/0
Usnesení č. 8/17/2016:
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. 61/2016 až 64/2016.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 9/17/2016:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Toužim, že na dny 24. a 25. 10. 2016
vyhlašuje ředitelské volno.
K bodu č. 10/17/2016:
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ Toužim za školní rok 2015/2016.
K bodu č. 11/17/2016:
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZUŠ Toužim, že na dny 24. a 25. 10. 2016
vyhlašuje ředitelské volno.
K bodu č. 12/17/2016:
Rada bere na vědomí požadavek ředitele ZUŠ Toužim o příspěvek na činnost školy
v roce 2017 s tím, že požadavek bude zapracován do návrhu rozpočtu města Toužim na rok
2017.

K bodu č. 13/17/2016:
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZUŠ Toužim ve školním roce
2015/2016.
K bodu č. 14/17/2016:
Rada bere na vědomí žádost osadního výboru Kosmová o finanční příspěvek na akce
pořádané osadním výborem v roce 2017 s tím, že finanční příspěvky osadním výborům se
budou řídit dle Zásad pro zřizování a financování osadních výborů města Toužim, schválených
na zasedání Zastupitelstva města Toužim dne 8. 9. 2016.
K bodu č. 15/17/2016:
Rada bere na vědomí žádost HZS Karlovarského kraje o dotaci na činnost stanice
Toužim s tím, že částka 250 tis. Kč bude zapracována do návrhu rozpočtu města Toužim na rok
2017 a poskytnutí bude projednáno na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 16/17/2016:
Rada schvaluje souhlasné stanovisko k umístění sídla spolku Sportovní klub Toužim na
adrese Školní 492, 364 01 Toužim, s platností od 1. 10. 2016 na dobu neurčitou.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 17/17/2016:
Rada bere na vědomí požadavek ředitele TSM Toužim na stanovení ceny za půjčování
pivních setů s tím, že rada připraví a projedná návrh cen s ředitelem TSM Toužim a na příští
schůzi rada projedná konečný návrh ceny za půjčování pivních setů.
V Toužimi 12. 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.

