Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 14/2016
Ze schůze Rady města Toužim č. 14 konané dne 8. července 2016

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání záměru na prodej a nájem pozemku
3. Projednání žádosti o nájem zahrádky
4. Projednání žádostí o byt
5. Projednání návrhů rozpočtových opatření
6. Projednání informace o opravě anglických dvorků v ZŠ Toužim
7. Projednání oznámení o uzavření MŠ při ZŠaMŠ Toužim v době prázdnin
8. Projednání žádosti HZS Karlovarského kraje o použití znaku města Toužim
9. Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
10. Projednání žádosti o kompenzaci nákladů na opravu zdi
11. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru
12. Projednání žádostí o poskytnutí finančního daru od společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.
13. Projednání informace o akci „Radyňská cihla“
14. Projednání žádosti o povolení veřejné akce
K bodu č. 1/14/2016:
Rada bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení z minulých schůzí rady.
Usnesení č. 2a/14/2016:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 3220/1 v k.ú. Toužim, která bude
upřesněna geometrickým plánem.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 2b/14/2016:
Rada schvaluje záměr na výpůjčku nádvoří Janova zámku na části pozemku p.č.st. 1 a
pozemku p.č. 4 v k.ú. Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3/14/2016:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 20 na části pozemku p.č.
2843/10 o výměře 150 m2 v k.ú. Toužim s platností od 11. 7. 2016 na dobu neurčitou, za dříve
schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 4/14/2016:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě čp. 287 v Družstevní ulici
v Toužimi s L. Nesvadbovou, s platností od 1. 8. 2016 na dobu neurčitou, za dříve schválených
podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/14/2016:
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. 49/2016 až 53/2016.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 6/14/2016:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Toužim o postupu při zadávání oprav
anglických dvorků u budov školy.
K bodu č. 7/14/2016:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim, že z důvodu malého počtu
přihlášených dětí do MŠ Domeček v době hlavních prázdnin, došlo z organizačních důvodů
k uzavření mateřské školy v době od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016.
Usnesení č. 8/14/2016:
Rada schvaluje použití znaku města Toužim na připravované vydání celorepublikové
publikace o stanicích HZS ČR na území České republiky.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9/14/2016:
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a schvaluje uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z dotačního
programu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10/14/2016:
Rada neschválila žádost manželů Bradových o kompenzaci nákladů na opravu kamenné
zdi na jejich pozemku.
Hlasování: 0/5/0
Usnesení č. 11/14/2016:
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 11 000,- Kč spolku Živý zámek
Toužim, na úhradu části nákladů na zřízení elektrické přípojky k toužimskému zámku.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 12/14/2016:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., schvaluje:
a) poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,- Kč spolku Cesta z města, Nežichov 8,
Toužim, na dofinancování oslav výročí města Toužim,
b) poskytnutí finančního daru do výše 30 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Toužim na
zajištění průběhu mezinárodního setkání mladých hasičů v Toužimi.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 13/14/2016:
Rada bere na vědomí informaci o připravované turistické akci „Radyňská cihla“, která
se uskuteční 9. 7. 2016 v bývalé radyňské cihelně.
Usnesení č. 14/14/2016:
Rada schvaluje uspořádání veřejné akce, hudební produkce v prostorách nádvoří
restaurace „Vladař“ na nám. J. Poděbrad v Toužimi, která se uskuteční 9. 7. 2016 od 19:00 do
24:00 hod.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 8. 7. 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.

