Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 16/2016
Ze schůze Rady města Toužim konané dne 29. srpna 2016

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
2. Projednání žádosti o nájem nebytového prostoru
3. Projednání záměru na prodej nemovitého majetku
4. Projednání nabídky na opravu a rekonstrukci části ulice Pod brankou
5. Projednání nabídky na dodávku a montáž vertikálních žaluzií do sportovní haly
6. Projednání cenového odhadu na dokončení komunikace v Tepelské ulici
7. Projednání návrhů rozpočtových opatření
8. Projednání výsledku hospodaření města za I. pololetí 2016
9. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí 2016
10. Příprava zasedání zastupitelstva
11. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim
12. Projednání stížnosti
13. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru
14. Projednání informace ředitelky ZŠ Toužim o odstranění nedostatků z kontroly ČŠI
15. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt v DPS
16. Projednání žádosti o byt

K bodu č. 1/16/2016:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2/16/2016:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor k podnikání na adrese
náměstí J. z Poděbrad č.p. 35, Toužim, se společností BMK servis s.r.o., Mahenova 164/2,
Praha 5, s platností od 1. 9. 2016 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek doplněných
o stanovení kauce za pronájem.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3/16/2016:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 1636/3 o výměře cca 50 m2 v k.ú.
Toužim s tím, že záměr bude zveřejněn po vypracování geometrického plánu.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 4/16/2016:
Rada schvaluje zadat rekonstrukci ulice Pod Brankou firmě COLAS CZ a.s., formou
víceprací na probíhající rekonstrukce ulice Farní.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/16/2016:
Rada schvaluje zadat dodávku a montáž vertikálních žaluzií ve sportovní hale firmě
Karel Řehák - Aluplastex, Bochov.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 6/16/2016:
Rada vzala na vědomí předložený rozpočet na výstavbu komunikace vč. veřejného
osvětlení u nových řadových domů v Tepelské ulici s tím, že bude projednán na zasedání
Zastupitelstva města Toužim
Usnesení č. 7/16/2016:
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. 57/2016 až 60/2016.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 8/16/2016:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Toužim za I. pololetí 2016 s tím, že
zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 9/16/2016:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí 2016
s tím, že zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 10/16/2016:
Rada schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim, které se uskuteční dne
8. 9. 2016 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11/16/2016:
Rada schvaluje čerpání příspěvku z rozpočtu zřizovatele v předpokládané výši 15 tis.
Kč na jeden kurz na zajištění financování dopravy na kurzy plavání ve školním roce 2016/2017
pro žáky 2. - 5. ročníků základní školy.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 12/16/2016:
Rada zamítla stížnost pí Hamatové na omezení průjezdu nákladních vozidel po místní
komunikaci v Radyni po osázení květin a umístění skruže na pozemku města.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 13/16/2016:
Rada zamítá poskytnutí finančního daru stacionáři Stonožka-Ostrava na vybavení
rehabilitačních prostor různými přístroji usnadňujících a pomáhajících dětem k různým cvikům
z jednotlivých terapií.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 14/16/2016:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Toužim o odstranění nedostatků z
inspekční zprávy ČŠI.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 15/16/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v DPS na adrese Malé náměstí
č.p. 468, Toužim, k datu 31. 8. 2016.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 16/16/2016:
Rada vzala na vědomí žádost o byt v nástavbě základní školy v Plzeňské ulici s tím, že
o přidělení bytu rozhodne na první říjnové schůzi rady.

V Toužimi 29. 8. 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.

