Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 11/2016
Usnesení ze schůze Rady města Toužim č. 11 konané dne 30. května 2016

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy
3. Projednání žádosti o nájem pozemků
4. Projednání žádostí o nájem nebytového prostoru k podnikání
5. Projednání žádosti o nájem rybníků
6. Projednání žádosti o souhlas se změnou nebytového prostoru na bytový
7. Projednání návrhu na přidělení bytu v DPS
8. Projednání návrhů rozpočtových opatření
9. Projednání nabídky na opravu hradeb v Toužimi
10. Příprava programu zasedání zastupitelstva
 návrh nových cen pozemků
 financování dešťových přípojek ve Farní ulici
11. Projednání oznámení ředitelky ZŠ Toužim
12. Projednání žádosti města Teplá
13. Projednání žádosti o vyjádření k licenčnímu řízení
14. Projednání nabídky regionální televize
15. Projednání výsledku výběrového řízení na úpravu sportovní haly
16. Projednání nabídky firmy J. Vojtěchovský - Stavební sdružení Teplá na opravu chodníku
od Penny a stavbu přejezdového prahu u bytovek v Kosmové
17. Projednání nabídky na organizaci farmářských trhů
K bodu č. 1/11/2016:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých dvou schůzí.
Usnesení č. 2/11/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 008/10 na část pozemku p.č. 3082/1 o
výměře 9 m2 v k.ú. Toužim k datu 31.05.2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3/11/2016:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č. 1822/1 o výměře
2 255 m2 v k.ú. Komárov s platností od 01.06.2016 na dobu neurčitou, za dříve schválených
podmínek.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 4/11/2016:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor k podnikání na adrese
Plzeňská č.p. 53, Toužim, s p. Turečkem s platností od 01.06.2016 na dobu neurčitou, za dříve
schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/11/2016:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem tří rybníků na pozemcích p.č. 422
o výměře 47 608 m2 v k.ú. Toužim, p.č. 1486 o výměře 2 629 m2 v k.ú. Prachomety a p.č.
1534/3 o výměře 13 758 m2 v k.ú. Políkno u Toužimi, s Českým rybářským svazem, z.s., místní
organizace Toužim, Tepelská 408, Toužim, s platností od 01.06.2016 na dobu neurčitou, za
dříve schválených podmínek.
Hlasování: 4/0/1
zdržel se p. starosta
Usnesení č. 6/11/2016:
Rada schvaluje změnu využití jednotky č. 50/1 z nebytového prostoru na bytový v domě
č.p. 50 v Bezručově ulici v Toužimi, kde město Toužim vlastní jednu jednotku.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/11/2016:
Rada schvaluje přidělení bytu č. 11 v DPS na adrese Malé náměstí č.p. 468, Toužim,
panu Štefanu Vargovi, trvale bytem Brložec 35, Štědrá, s platností od 01.06.2016 do
31.05.2017, za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8a/11/2016:
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. 34/2016 až 36/2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8b/11/2016:
Rada schvaluje odvod části investičního fondu MŠ Toužim ve výši 100 tis. Kč do
rozpočtu města Toužim s tím, že tato částka bude použita na financování bezpečnostního
systému SAFY pro MŠ Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9/11/2016:
Rada schvaluje zadat opravu hradební zdi na pozemku p.č. 32/2 a p.č. 22/1 v k.ú.
Toužim společnosti Bolid – M s.r.o., Praha.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 10/11/2016:
Rada schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim svolaného na den
09.06.2016 od 17.00 hod. do zasedací místnosti MěÚ Toužim.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 11/11/2016:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Toužim o provozu školy v době letních
prázdnin, včetně plánovaných oprav a informaci o čerpání dovolené pracovníky školy.

Usnesení č. 12/11/2016:
Rada schvaluje bezúplatné zapůjčení mobilního stanu a 15 ks pivních setů městu Teplá,
které pořádá dne 18.06.2016 oslavy 631. výročí založení města.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 13/11/2016:
Rada schvaluje kladné vyjádření k licenčnímu řízení o udělení licence na linku
Jindřichův Hradec – České Budějovice - Písek – Plzeň – Karlovy Vary pro dopravce ČSAD
Jindřichův Hradec.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 14/11/2016:
Rada bere na vědomí nabídku regionální televize ZAK na prezentaci města s tím, že ji
nebude v současné době akceptovat.

Usnesení č. 15/11/2016:
Rada schvaluje pořadí uchazečů dle výsledku zadávacího řízení zakázky „Zateplení
sportovní haly Toužim“, předloženého hodnotící komisí s tím, že nejvýhodnější nabídku podala
společnost DOZORSTAV s.r.o., Jahodová 479/8, Karlovy Vary.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 16/11/2016:
Rada schvaluje zadat opravu chodníku od PENNY směrem k Plzeňské ulici a výstavbu
přejezdového prahu u bytových domů v Kosmové, společnosti Josef Vojtěchovský – Stavební
sdružení Teplá s.r.o., Teplá.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 17/11/2016:
Rada schvaluje uspořádání farmářského trhu v Toužimi dne 16.06.2016 s tím, že po
vyhodnocení této akce bude rozhodnuto, zda se v těchto akcích bude pokračovat dále.
Hlasování: 5/0/0

V Toužimi: 30.05.2016

……………………………….
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.

