Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 10/2016
Ze schůze Rady města Toužim č. 10 konané dne 16. května 2016

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
2. Projednání informace a žádostí ředitelky ZŠaMŠ Toužim
3. Projednání návrhu na odkoupení pozemků
4. Projednání návrhu smlouvy o zřízení služebnosti
5. Projednání návrhů rozpočtových opatření
6. Projednání návrhu veřejné zakázky na sběr separovaného odpadu
7. Příprava programu zasedání zastupitelstva
8. Projednání žádosti o spolupráci při vydání knihy
9. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim
10. Projednání nabídky na odkoupení výparníkové stanice
11. Projednání návrhu trasy vodovodu Toužim – Kojšovice
12. Projednání nabídky na dodávku a montáž pružinových houpadel
13. Projednání nabídky na položení polyuretanového povrchu na dětské hřiště
14. Projednání návrhu smlouvy s Českým západem
15. Projednání záležitostí společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.
16. Projednání informace o změně zákona o obcích
K bodu č. 1/10/2016:
Rada bere na vědomí zahájení kontroly plnění usnesení z minulé schůze rady.
K bodu č. 2/10/2016:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim o připravenosti na zřízení
přípravné třídy a požadavek na doplnění zřizovací listiny školy s tím, že tento bude projednán
na zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Usnesení č. 2a/10/2016:
Rada schvaluje pořízení potřebných nastavitelných židlí a lavic k vybavení přípravné
třídy z rezervního fondu ZŠaMŠ Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 2b/10/2016:
Rada schvaluje uzavření mateřské školy při ZŠaMŠ Toužim v době letních prázdnin od
18.07.2016 do 31.08.2016.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 2c/10/2016:
Rada schvaluje pokračování základního vzdělání ve školním roce 2016/2017 pro dvě
žákyně se zdravotním znevýhodněním v základní škole při ZŠaMŠ Toužim.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 3/10/2016:
Rada bere na vědomí nabídku manželů Strolených na uzavření kupní smlouvy
k nemovitostem s tím, že nabídka bude projednána na červnovém zasedání Zastupitelstva města
Toužim.
Usnesení č. 4/10/2016:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s p. Šaškem věcné břemeno
stavby kanalizační přípojky na pozemku p.č. 3019/7 v k.ú. Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 5/10/2016:
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. 28/2016 až 33/2016.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 6/10/2016:
Rada schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Separovaný sběr odpadu města Toužim 2016“.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 7/10/2016:
Rada bere na vědomí návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim, svolaného
na den 09.06.2016 s tím, že konečný návrh programu schválí na příští schůzi rady.
Usnesení č. 8/10/2016:
Rada neschválila poskytnutí finanční podpory na vydání knihy Antropoid - pravdivý
příběh.
Hlasování: 0/4/0
Usnesení č. 9/10/2016:
Rada schvaluje dodatek ceníku služeb TSM Toužim na rok 2016.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 10/10/2016:
Rada bere na vědomí nabídku společnosti MOL Česká republika s.r.o., Praha, na
odkoupení bývalé výparníkové stanice v Toužimi na Sídlišti s tím, že nabídka bude projednána
na červnovém zasedání Zastupitelstva města Toužim.

Usnesení č. 11/10/2016:
Rada schvaluje úpravu trasy vodovodu v Krásném Hradě, který je součásti
připravovaného vodovodu do Kojšovic.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 12/10/2016:
Rada schvaluje nabídku na dodání a montáž dvou pružinových houpadel na dětská hřiště
na Sídlišti od společnosti Bonita Group Service s.r.o., Tišnov.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 13/10/2016:
Rada schvaluje zadat položení polyuretanového povrchu na dětské hřiště v Tepelské
ulici společnosti 4 soft s.r.o., Tanvald.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 14/10/2016:
Rada bere na vědomí nabídku společnosti Český západ, o.p.s., Dobrá Voda, na
spolupráci při údržbě veřejných prostranství města Toužim s tím, že nabídka bude projednána
s ředitelem TSM Toužim a v případě zájmu o tuto službu bude uzavřena smlouva mezi TSM
Toužim a Českým Západem.
Usnesení č. 15/10/2016:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., schvaluje
poskytnutí sponzorského daru ve výši 4 000,- Kč pro ZŠ Toužim a sponzorského daru ve výši
25 000,- Kč pro fotbalový klub SK Toužim.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 16/10/2016:
Rada bere na vědomí informaci o změně zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s účinností
od 01.07.2016 s tím, že nové znění zákona bude zasláno všem členům zastupitelstva.
V Toužimi 16.05.2016
…………………………….
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.

