Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 8/2016
Ze schůze Rady města Toužim č. 8 konané dne 18. dubna 2016

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
2. Projednání žádosti o prominutí poplatku z prodlení
3. Projednání žádostí o ukončení nájemních smluv
4. Projednání záměru na nájem zahrádky a nebytového prostoru
5. Projednání nesouhlasu s kupní cenou
6. Projednání zápisu likvidační komise
7. Projednání návrhů rozpočtových opatření
8. Projednání situace v ZUŠ Toužim
9. Projednání návrhu smlouvy o zřízení služebnosti
10. Projednání návrhů nájemních smluv se společností T-Mobile a.s., Praha
11. Projednání informace o přípravě akce „Convoy of Liberty 2016“
12. Projednání informace BH města Toužim
13. Projednání informace o změně nabídky na zpracování Strategického plánu města Toužim

K bodu č. 1/8/2016:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
K bodu č. 2/8/2016:
Rada projednala žádost o prominutí poplatků z prodlení z platebního rozkazu č. 28 RO
605/2003-8 s tím, že na příštím zasedání Zastupitelstva města Toužim navrhne prominutí 90 %
dlužné částky a navrhne úhradu zbytku dlužné částky do tří let.
Usnesení č. 3a/8/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 138/15 na nájem zahrádky č. 9 na části
pozemku p.č. 1399/1 o výměře 335 m2 v k.ú. Toužim k datu 31.05.2016.
Hlasování: 5/0/0
snesení č. 3b/8/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 134/14 na nájem zahrádky č. 20 na části
pozemku p.č. 2843/10 o výměře 150 m2 v k.ú. Toužim k datu 31.05.2016.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 4a/8/2016:
Rada schvaluje záměry na nájem zahrádky č. 9 na části pozemku p.č. 1399/1 o výměře
335 m2 v k.ú. Toužim a zahrádky č. 20 na části pozemku p.č. 2843/10 o výměře 150 m 2 v k.ú.
Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4b/8/2016:
Rada schvaluje záměr na nájem kanceláře č. 23 v budově Městského úřadu Toužim.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 5/8/2016:
Rada bere na vědomí informaci p. Bydžovského, že nesouhlasí s výškou prodejní ceny
za požadovaný pozemek v Třebouni, o jehož prodeji bylo rozhodnuto na minulém zasedání
Zastupitelstva města Toužim.
Usnesení č. 6/8/2016:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného a nevyužívaného majetku města z evidence
s celkovou pořizovací cenou 69 591,04 Kč a jeho předání oprávněné osobě k likvidaci.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/8/2016:
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. 23/2016 až 27/2016.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 8/8/2016:
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZUŠ Toužim o jeho reakci na několik dopisů
zaslaných rodiči žáků školy, ve kterých odmítají stížnosti na výuku paní učitelky
Boťové-Kaločaiové.
Usnesení č. 9/8/2016:
Rada schvaluje návrh smlouvy o zřízení služebnosti se společností Aranea Network a.s.,
Praha, na podzemní komunikační vedení za jednorázovou náhradu ve výši 44 500,- Kč plus
DPH a pověřuje p. starostu k rozhodnutí o uzavření uvedené smlouvy.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10/8/2016:
Rada schvaluje návrh nájemních smluv mezi městem Toužim a společností T-Mobile
a.s., Praha a mezi BH města Toužim, p.o. a společností T-Mobile a.s., Praha, na nájem části
nemovitosti, pozemku a komína, k umístění svojí technologie na dobu 10 let s možností

prodloužení smlouvy o dalších 10 let. Rada pověřuje p. starostu k rozhodnutí o uzavření
uvedených smluv.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 11/8/2016:
Rada bere na vědomí informaci o přípravě akce „Convoy of Liberty 2016“, která bude
mít tradiční depo bojové techniky v Prachometech v době od 5.5. do 7.5.2016. Účastníci této
akce přijedou na náměstí do Toužimi v pátek 6.5.2016 v 16,00 hod.
K bodu č. 12/8/2016:
Rada bere na vědomí informaci BH města Toužim, p.o., že je připraven k předání volný
byt o velikosti 1 + 1 na adrese Družstevní č.p. 287, Toužim. Dále informovala, že k datu
30.04.2016 bude ukončena nájemní smlouva na nebytový prostor na adrese Plzeňská č.p. 53.
K bodu č. 13/8/2016:
Rada bere na vědomí informaci o přerušení práce na přípravě žádosti o dotaci na
financování Strategického plánu města Toužim a nabídku MAS Vladař na zpracování
podobného dokumentu s tím, že po prověření zpracovaného strategického plánu rozhodne o
dalším způsobu jeho aktualizace, případně zpracování nového dokumentu.
V Toužimi 18.04.2016

………………………………….
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.

