Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 12/2016
Usnesení ze schůze Rady města Toužim č. 12 konané dne 13. června 2016

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
2. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy
3. Projednání záměru na nájem zahrádky
4. Projednání návrhů rozpočtových opatření
5. Projednání návrhu na předání majetku města do výpůjčky TSM Toužim
6. Projednání návrhu na předání majetku města do výpůjčky Bytového hospodářství města Toužim
7. Projednání návrhu ceníku úhrad za úkony pečovatelské služby
8. Projednání nabídky na opravu chodníku
9. Projednání žádosti Teplárenství města Toužim
10. Projednání žádosti ZŠaMŠ Toužim o souhlas s vyřazením majetku školy
11. Projednání návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvy o právu provést stavbu.
12. Projednání informace o akci historických autobusů
13. Projednání informace o předání vyznamenání Zlatý kříž II. a III. stupně dobrovolným
dárcům krve
14. Projednání žádosti pořadatele farmářských trhů
15. Projednání odstoupení od žádosti o nájem pozemku
16. Projednání informace ředitele ZUŠ Toužim
K bodu č. 1/12/2016:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2/12/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 149/16 na nájem zahrádky č. 20 na části
pozemku p.č. 2873/10 o výměře 150 m2 v k.ú. Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3/12/2016:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 20 na části pozemku p.č. 2873/10 o výměře
2
150 m v k.ú. Toužim.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 4/12/2016:
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. 37/2016 až 43/2016.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 5/12/2016:
Rada schvaluje předání nově pořízeného majetku města s celkovou pořizovací cenou
1 834 912,80 Kč, do výpůjčky p.o. Technická služba města Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 6/12/2016:
Rada schvaluje předání technického zhodnocení bytu č. 5 v domě čp. 287 v Družstevní
ulici, Toužim, dodání a montáž plynového vytápění s příslušenstvím s pořizovací cenou
119 318,- Kč, do výpůjčky p.o. Bytové hospodářství města Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 7/12/2016:
Rada schvaluje nový ceník výše úhrad za úkony Pečovatelské služby Toužim s platností
od 01.07.2016.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 8/12/2016:
Rada schvaluje zadat opravu části chodníku u domu čp. 512 na Sídlišti firmě Josef
Vojtěchovský – Stavební sdružení Teplá s.r.o.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 9/12/2016:
Rada schvaluje převod částky 75 533,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu p.o.
Teplárenství města Toužim a odpisový plán na rok 2016 na odpisování nově pořízeného lešení
HAKI.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 10a/12/2016:
Rada bere na vědomí žádost ředitelky ZŠaMŠ Toužim o souhlas s vyřazením počítačové
sestavy z roku 2004 s poř. cenou 27 946,- Kč s tím, že žádost bude projednána na příštím
zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 10b/12/2016:
Rada schvaluje vyřazení počítače Lynx Expres, včetně monitoru, s pořizovací cenou
14 224,- Kč z majetku ZŠaMŠ Toužim.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 11/12/2016:
Rada schvaluje zachovat náhradu za věcné břemeno ve výši 500,- Kč/bm i v případě
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: 4/0/0
K bodu č. 12/12/2016:
Rada bere na vědomí organizační zajištění příjezdu dvou až tří historických autobusů na
toužimské náměstí v souvislosti s výročím 70 let autobusové linky Plzeň – Karlovy Vary.
Usnesení č. 13/12/2016:
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru paní J. M. v souvislosti s předáním Zlatého
kříže za 80 a více dobrovolných bezplatných odběrů krve.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 14/12/2016:
Rada schvaluje uspořádání farmářského trhu dne 28.07.2016, namísto dříve
schváleného termínu 16.06.2016.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 15/12/2016:
Rada bere na vědomí informaci o odstoupení od žádosti o nájem části pozemku p.č.
1822/1 v k.ú. Komárov.
K bodu č. 16/2/2016:
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZUŠ Toužim, že v době od 05.08. do
21.08.2016 bude čerpat řádnou dovolenou.

V Toužimi 13.06.2016

………………………………….
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.
místostarosta
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.

