Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 9/2016
Ze schůze Rady města Toužim č. 9 konané dne 9. května 2016

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
2. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy
3. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt v DPS
4. Projednání žádosti o nájem zahrádky č. 20
5. Projednání žádosti o nájem zahrádek č. 3 a 4
6. Projednání žádosti o nájem zahrádky č. 9
7. Projednání záměru na nájem pozemku
8. Projednání záměru na nájem nebytového prostoru
9. Projednání záměru na nájem rybníků
10. Projednání žádostí o umístění sídla spolku
11. Projednání žádostí o souhlas k umístění stavby a o právu k provedení stavby
12. Projednání nabídky prodeje nemovitého majetku
13. Projednání zprávy o hospodaření města Toužim za I. čtvrtletí 2016
14. Projednání zprávy o hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2016
15. Projednání žádosti Římskokatolické farnosti Toužim o dotaci z rozpočtu města Toužim
16. Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Toužim
17. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o
právu stavby
18. Projednání nabídky na dodání herního prvku na dětské hřiště v Tepelské ulici
19. Projednání nabídky na zpracování projektové dokumentace chodníku na hřbitov
20. Projednání nabídky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci fotbal. hřiště
21. Projednání zápisu z roční prověrky BOZP v ZŠ Toužim
22. Projednání žádosti Teplárenství města Toužim o souhlas s nákupem lešení
23. Projednání informace BH města Toužim o nápravě nedostatků v Sokolovně
24. Projednání záměru Teplárenství města Toužim na opravu ovládacích jednotek na ohřev
teplé vody v předávacích stanicích
25. Projednání informace O2 Czech Republic a.s., o demontáži telef. automatu na Sídlišti
26. Projednání návrhu na vybourání nepoužívaných dveří a nahrazení oknem v Sokolovně
27. Projednání návrhu na spolupráci při organizaci celoevropského Mírového běhu v Toužimi
28. Projednání žádosti o nájem nebytového prostoru
29. Projednání žádosti MŠ Toužim o realizaci zabezpečovacího systému vstupu do budov školy
K bodu č. 1/9/2016:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí rady.

Usnesení č. 2/9/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 005/09 na nájem části pozemku p.č.
1636/2 o výměře 24 m2 v k.ú. Toužim k datu 31.05.2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3/9/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 11 v DPS na adrese Malé náměstí
č.p. 468, Toužim k datu 31.05.2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/9/2016:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem zahrádky č. 20, na části pozemku
p.č. 2843/10 o výměře 150 m2 v k.ú. Toužim s platností od 01.06.2016 na dobu neurčitou, za
dříve schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/9/2016:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 3 a č. 4, na části pozemku p.č.
1399/1 o celkové výměře 426 m2 v k.ú. Toužim s platností od 01.06.2016 na dobu neurčitou,
za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/9/2016:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 9, na části pozemku p.č.
1399/1 o výměře 335 m2 v k.ú. Toužim s platností od 01.06.2016 na dobu neurčitou, za dříve
schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/9/2016:
Rada schvaluje záměr na nájem části pozemku p.č. 1822/1 o výměře 2 255 m2 v k.ú.
Komárov.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/9/2016:
Rada schvaluj záměr na nájem nebytového prostoru k podnikání v domě č.p. 53
v Plzeňské ulici v Toužimi.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9/9/2016:
Rada schvaluje záměr na nájem pozemku, rybníka, p.č. 422 o výměře 47 608 m2 v k.ú.
Toužim, pozemku, rybníka, p.č. 1486 o výměře 2 629 m2 v k.ú. Prachomety a pozemku,
rybníka, p.č. 1534/3 o výměře 13 758 m2 v k.ú. Políkno u Toužimi.
Hlasování: 4/0/1
zdržel se p. starosta

Usnesení č. 10/9/2016:
Rada schvaluje sídlo spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., ZO
Toužim a okresního výboru spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, okresní
organizace, z.s., v kanceláři č. 23 v budově Městského úřadu Toužim, na adrese Sídliště 428,
Toužim, s platností od 01.06.2016 na dobu neurčitou, za celkové nájemné ve výši 100 Kč/m2
ročně.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11a/9/2016:
Rada schvaluje souhlas s umístěním stavby vodovodní přípojky a uzavření smlouvy o
právu k provedení této stavby na části pozemku p.č. 3069/2 v k.ú. Toužim a pověřuje p. starostu
k rozhodnutí o uzavření uvedené smlouvy.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11b/9/2016:
Rada schvaluje souhlas s umístěním stavby vodovodní přípojky a uzavření smlouvy o
právu k provedení této stavby na části pozemku p.č. 3069/2 v k.ú. Toužim a pověřuje p. starostu
k rozhodnutí o uzavření uvedené smlouvy.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 12/9/2016:
Rada bere na vědomí nabídku insolvenčního správce na odkoupení nemovitého majetku,
stavby bývalé jídelny v Třebouni, č.p. 45 na st. parcele č. 53 o výměře 248 m2 v k.ú. Třebouň
s tím, že ji nebude akceptovat.
K bodu č. 13/9/2016:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Toužim za I. čtvrtletí 2016.
K bodu č. 14/9/2016:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí
2016.
Usnesení č. 15/9/2016:
Rada schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Toužim ve výši 20 tis. Kč
z rozpočtu města Toužim na spolufinancování obnovy fasády kostela Narození Panny Marie
v Toužimi.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 16/9/2016:
Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností Toužim
na poskytnutí dotace z rozpočtu města Toužim ve výši 20 tis. Kč na spolufinancování obnovy
fasády kostela Narození Panny Marie v Toužimi.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 17/9/2016:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-0004477/VB001 – stavba
zařízení distribuční soustavy Toužim, KV, Bezděkov, č.p. 38, kNN, se společností E Plus spol.
s r.o., Pila 131, Karlovy Vary, zastupující společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín a pověřuje p.
starostu k rozhodnutí o uzavření uvedené smlouvy.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 18/9/2016:
Rada schvaluje pořízení herního prvku, věžové sestavy Universal 4U-117K, od
společnosti Bonita Group Service s.r.o., Tišnov, na dětské hřiště v Tepelské ulici a přemístění
opravené trampolíny na dětské hřiště mezi prvním a druhým věžákem na Sídlišti.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 19/9/2016:
Rada schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace chodníku pro pěší podél
silnice II/198 z Toužimi na městský hřbitov ve stupních pro územní řízení a pro stavební
povolení a realizaci, Ing. J. Soukupovi.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 20/9/2016:
Rada schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci fotbalového
hřiště společnosti Linhart s.r.o, Brandýs n. L. – Stará Boleslav.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 21/9/2016:
Rada bere na vědomí zápis z roční prověrky BOZP v ZŠ Toužim.
Usnesení č. 22/9/2016:
Rada schvaluje nákup lešení HAKI v ceně 71 533,- Kč z prostředků p.o. Teplárenství
města Toužim.
Hlasování 5/0/0
K bodu č. 23/9/2016:
Rada bere na vědomí informaci vedoucího p.o. Bytové hospodářství města Toužim
o nápravě nedostatků v restauraci v Sokolovně.
K bodu č. 24/9/2016:
Rada bere na vědomí informaci vedoucího Teplárenství města Toužim o záměru provést
v letošním roce celkovou opravu ovládacích jednotek na ohřev teplé vody na jednotlivých
předávacích stanicích.

K bodu č. 25/9/2016:
Rada bere na vědomí informaci společnosti O2 Czech Republic a.s., Praha, že v rámci
akce „Optimalizace 2016“ bude z důvodu dlouhodobě minimálního provozu telefonního
automatu na Sídlišti u č.p. 418 tento demontován.
Usnesení č. 26/9/2016:
Rada schvaluje provedení změny nepoužívaných zadních dveří restaurace v Sokolovně
na okno s tím, že náklady uhradí nájemce restaurace, bez možnosti budoucího finančního
vyrovnání. O přípravě a realizaci akce bude informovat vedoucího BH města Toužim.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 27/9/2016:
Rada bere na vědomí pozvánku ke spolupráci od spolku Peace Run International z.s.
Praha – Letňany, při organizaci celoevropského Mírového běhu, který bude v našem městě ve
čtvrtek 23.6.2016 s tím, že na květnové schůzi rady budou projednány konkrétní požadavky
organizátorů.
Usnesení č. 28/9/2016:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytového prostoru k podnikání o
výměře 46,65 m2 ve druhém patře budovy č.p. 104 na nám. J. z Poděbrad v Toužimi se
společností Atilix Trade s.r.o., Primátorská 38, Praha 8, s platností od 16.05.2016 na dobu
neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 29/9/2016:
Rada schvaluje pořízení bezpečnostního systému SAFY – Bezpečné školky od
společnosti COMFIS s.r.o., Buchlovice, který řeší vstup do budov školky na základě
identifikace pomocí otisku prstu. Cena 97 400,- Kč bude uhrazena z rozpočtu města.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 09.05.2016

………………………………….
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.

