Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 5/2016
Ze schůze města Toužim č. 5 konané dne 7. března 2016

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
Projednání žádosti o ukončení nájmu novinového stánku na náměstí
Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na zahrádku
Projednání záměru na nájem novinového stánku a zahrádky
Projednání záměru na směnu pozemků
Projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene
Projednání návrhu smlouvy na výkon speciálního stavebního úřadu pro místní
komunikace
Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim
Projednání informace ředitelky ZŠaMŠ Toužim
Projednání informace o ekonomickém výsledku odpadového hospodářství
Projednání návrhů rozpočtových opatření
Projednání veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací do výše 50 tis. Kč
Projednání informace ředitele ZUŠ Toužim o čerpání řádné dovolené
Projednání návrhu smlouvy o právu provést stavbu
Projednání záležitosti společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.

K bodu č. 1/5/2016:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2/5/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na novinový stánek na náměstí J. z Poděbrad
v Toužimi k datu 30.04.2016.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3/5/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 050/09 na nájem zahrádky č. 4 na částech
pozemků p.č. 1244/4 a p.č. 51/1 v k.ú. Toužim k datu 30.04.2016.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 4a/5/2016:
Rada schvaluje záměr na nájem novinového stánku na náměstí J. z Poděbrad v Toužimi.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 4b/5/2016:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 4 na částech pozemků p.č. 1244/4 a p.č. 51/1
o výměře 200 m2 v k.ú. Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 5/5/2016:
Rada schvaluje záměr na směnu pozemku města Toužim p.č. 3 o výměře 136 m2 a části
pozemku p.č. 192/5 díl „a“ o výměře 34 m2 v k.ú. Toužim, za část pozemku p.č. st. 6/2 díl „c“
o výměře 62 m2 v k.ú. Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 6/5/2016:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, na stavbu
Toužim, Kosmová, p.č. 142/2, Struhár, kabel NN.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 7/5/2016:
Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon speciálního stavebního úřadu ve
věcech místních komunikací se statutárním městem Karlovy Vary, s platností do 31.12.2016.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 8/5/2016:
Rada schvaluje zřízení přípravné třídy při ZŠaMŠ Toužim pro děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky nebo po odkladu povinné školní docházky, s účinností od
školního roku 2016/2017.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 9/5/2016:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim, že v době od 7.3. do 11.3.2016
bude čerpat samostudium a v době od 14.3. do 24.3.2016 bude čerpat řádnou dovolenou.
K bodu č. 10/5/2016:
Rada bere na vědomí informaci o ekonomických výsledcích odpadového hospodářství
města Toužim.
Usnesení č. 11/5/2016:
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.
11/2016 a 12/2016.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 12/5/2016:
Rada schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací na rok 2016 s těmito
subjekty:
1. Sportovní klub Toužim – oddíl stolního tenisu
2. TJ Sokol Toužim
3. Jezdecký klub Toužim
4. Aeroklub Toužim
5. Tenis club Toužim
6. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Toužim
7. Přátelé toužimské mládežnické dechovky
8. Sbor dobrovolných hasičů Toužim
9. Sbor dobrovolných hasičů Toužim
10. Sbor dobrovolných hasičů Toužim
11. Raná péče KuK Plzeň
12. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, Karlovy Vary

5 000,- Kč
35 000,- Kč
5 000,- Kč
5 000,- Kč
5 000,- Kč
13 000,- Kč
30 000,- Kč
3 000,- Kč
3 000,- Kč
10 000,- Kč
12 000,- Kč
4 000,- Kč

Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 13/5/2016:
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZUŠ Toužim, že v době od 8.3. do 11.3.2016 bude
čerpat řádnou dovolenou.
Usnesení č. 14/5/2016:
Rada schvaluje uzavření smlouvy se společností LČR s.p., Hradec Králové, Lesní správa
Toužim, o právu provést stavbu „ Rekonstrukce lesní cesty U Linky“ v k.ú. Smilov.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 15/5/2016:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., schvaluje
poskytnutí sponzorského daru ve výši 10 000,- Kč spolku Cesta z města, Nežichov 8, Toužim.
Hlasování: 4/0/0
V Toužimi 07.03.2016

…………………………….
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.

