Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 13/2016
Ze schůze Rady města Toužim č. 13 konané dne 27. června 2016

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
2. Projednání záměru na prodej pozemku
3. Projednání záměru na nájem zahrádky
4. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt
5. Projednání žádosti o souhlas vlastníka k umístění stavby a o právu k provedení stavby
6. Projednání návrhů rozpočtových opatření
7. Projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Separovaný sběr odpadu“
8. Projednání informace ředitelky ZŠ Toužim o výsledku inspekční činnosti provedené ČŠI
9. Projednání návrhu na organizaci zájmových kroužků v ZŠ Toužim
10. Projednání žádostí ředitelky ZŠaMŠ Toužim
11. Projednání zápisu z roční prověrky BOZP v ZŠaMŠ Toužim
12. Projednání žádosti TSM Toužim o odsouhlasení a stanovení leasingu
13. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitele TSM Toužim
14. Projednání oznámení vedoucí Městské knihovny Toužim o přípravě k provedení evidence
a revize knihovního fondu
15. Projednání žádosti vedoucí Městské knihovny Toužim o souhlas s pořádáním Mikulášské
diskotéky s nadílkou pro děti
16. Projednání návrhu komise pro občanské záležitosti na poskytnutí finančního daru
17. Projednání návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvy o právu provést stavbu
18. Projednání žádosti o uzavření pachtovní smlouvy
19. Projednání návrhu smlouvy o výpůjčce s HZS Karlovarského kraje
20. Projednání výroční zprávy Střediska pro ranou péči Plzeň
21. Projednání nabídek na opravu kaple v Lachovicích
22. Projednání nabídky na opravu anglických dvorků v ZŠ Toužim
23. Projednání nabídky na sanaci železobetonových konstrukcí v bývalé uhelně ZŠ Toužim
24. Projednání nabídky na opravu střešního pláště spojovacího krčku sportovní haly
25. Projednání informace k zakázce „Zateplení sportovní haly Toužim“
K bodu č. 1/13/2016:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2/13/2016:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 1088/1 o výměře cca 2 700 m2 v k.ú.
Lachovice.
Hlasování: 4/0/1
zdržel se p. místostarosta

Usnesení č. 3/13/2016:
Rada schvaluje záměr na nájem části pozemku p.č. 1636/2 o výměře 66 m 2 v k.ú.
Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/13/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt v domě čp. 29 v Komárově k datu
30.06.2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/13/2016:
Rada schvaluje umístění stavby vodovodní přípojky do částí pozemků p.č. 3076/27 a
p.č. 3076/6 v k.ú. Toužim a uzavření smlouvy o právu k provedení této stavby.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/13/2016:
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. 44/2016 až 48/2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/13/2016:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o sběru a odvozu separovaného odpadu z území města
Toužim se společností RESUR s.r.o., Mostecká 187, Karlovy Vary – Otovice, s platností od
01.11.2016 do 31.10.2021. Rada pověřila p. starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 8/13/2016:
Rada bere na vědomí zprávu České školní inspekce o provedené inspekci v ZŠ Toužim.
Usnesení č. 9/13/2016:
Rada schvaluje záměr na výpůjčku nebytových prostor v ZŠ Toužim a v MŠ při ZŠaMŠ
Toužim, potřebných k zajištění činnosti sportovních a zájmových kroužků pro žáky škol.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10a/13/2016:
Rada schvaluje zřízení nového oddělení školní družiny se sídlem Toužim, Sídliště 429,
s kapacitou 15 dětí, v souvislosti se zřízením přípravné třídy základní školy při ZŠaMŠ Toužim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 10b/13/2016:
Rada schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru v celkové výši 79 734,- Kč od
společnosti Women for Women o.p.s., Praha, pro ZŠaMŠ Toužim, na úhradu stravného pro 18
žáků školy ve školním roce 2016/2017.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10c/13/2016:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim ve výši dle
zápisu.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 11/13/2016:
Rada bere na vědomí zápis z roční prověrky BOZP provedené v ZŠaMŠ Toužim.
Usnesení č. 12/13/2016:
Rada schvaluje uzavření leasingové smlouvy mezi TSM Toužim a společností ČSOB
Leasing a.s., Praha, na zakoupení vozidla Bonetti FX 100 MO 356 E5 2220 s akontací 20 %, tj.
478 168,- Kč s DPH a měsíčními splátkami 36 556,- Kč s DPH s pojištěním čelního skla, na
dobu 60 měsíců.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 13/13/2016:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitele TSM Toužim ve výši dle
zápisu.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 14/13/2016:
Rada bere na vědomí informaci vedoucí Městské knihovny Toužim, že v době od 03.10.
do 14.10.2016 se bude v knihovně po uplynutí pěti let provádět evidence a revize knižního
fondu.
Usnesení č. 15/13/2016:
Rada schvaluje uspořádání Mikulášské diskotéky s nadílkou v Sokolovně, dne
01.12.2016, Městskou knihovnou Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 16/13/2016:
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru dvěma rodinám z Toužimi při příležitosti
narození dvojčat ve výši dle zápisu.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 17/13/2016:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-0006115/VB001 se
společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
Hlasování: 4/1/0
proti byl p. starosta
Usnesení č. 18/13/2016:
Rada schvaluje záměr na propachtování pozemku p.č. 1672 o výměře 3 992 m2 v k.ú.
Kojšovice.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 19/13/2016:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Toužim jako vypůjčitelem
a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje jako půjčitelem,
na zapůjčení nebytových prostor ve stanici Toužim k využití pro SDH Toužim.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 20/13/2016:
Rada bere na vědomí výroční zprávu o hospodaření Střediska pro ranou péči Plzeň,
o.p.s., za rok 2015.
Usnesení č. 21/13/2016:
Rada schvaluje zadat opravu kaple Panny Marie u Lachovic společnosti Bolid-M s.r.o.,
Mariánské Lázně.
Hlasování: 4/0/1
zdržel se p. Kadera
K bodu č. 22/13/2016:
Rada vzala na vědomí nabídku Ing. Kadery na opravu 3 ks anglických dvorků, které
jsou součástí ZŠ Toužim s tím, že o jejich zadání rozhodne na příští schůzi rady po vyjádření
ředitelky školy k možnosti financování.
Usnesení č. 23/13/2016:
Rada schvaluje zadat sanaci železobetonových konstrukcí v bývalé uhelně a kotelně ZŠ
Toužim Ing. Kaderovi s tím, že náklady uhradí město.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 24/13/2016:
Rada schvaluje zadat opravu střešního pláště a zateplení podkrovního prostoru
spojovacího krčku u sportovní haly Ing. Kaderovi s tím, že akci bude koordinovat s firmou
provádějící rekonstrukci sportovní haly.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 25/13/2016:
Rada schvaluje vyřazení společnosti Dozorstav s.r.o., z veřejné zakázky „Zateplení
sportovní haly Toužim“. Rada schvaluje uzavření SOD se společností 3xN spol. s r.o., která se
umístila jako druhá v pořadí a pověřuje p. starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 27.06.2016

………………………………….
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.

