Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 3/2016
Ze schůze Rady města Toužim č. 3 konané dne 8. února 2016

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
2. Projednání informace ředitelky ZŠaMŠ Toužim
3. Projednání žádosti o ukončení nájmu nebytových prostor
4. Projednání žádosti o ukončení nájmu bytu v DPS a bytu nad školou
5. Projednání návrhu na přidělení bytu v DPS
6. Projednání návrhů rozpočtových opatření
7. Projednání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města
8. Projednání informace o změně vyhlášky o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva
9. Projednání žádosti p. Petra Vlčka a p. J. Schierla
10. Příprava zasedání zastupitelstva
11. Projednání informace vyřízení stížností v roce 2015
12. Projednání dodatku zprávy o činnosti MP Toužim
13. Projednání návrhu na řešení agend pí Rédlové
14. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim
15. Projednání Inspekční zprávy ČŠI z inspekce v ZUŠ Toužim
16. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru
17. Projednání nabídky inzerce
18. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim
19. Projednání záležitosti společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.
K bodu č. 1/3/2016:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí rady.
Usnesení č. 2/3/2016:
Rada schvaluje zřízení přípravné třídy při ZŠaMŠ Toužim s účinností od školního roku
2016/2017.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3/3/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor k podnikání na adrese
Plzeňská 53, Toužim, uzavřené s pí A. U. k datu 31.04.2016.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 4a/3/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5 v DPS Malé náměstí 468,
Toužim, uzavřené s J. Ž. k datu 31.03.2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4b/3/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4 v nástavbě ZŠ Toužim, uzavřené
s K. S. k datu 31.03.2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/3/2016:
Rada schvaluje přidělení bytu č. 5 v DPS, Školní 609, Toužim, paní M. P. s platností od
01.03.2016 na dobu neurčitou.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/3/2016:
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. 4/2016 až 8/2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/3/2016:
a)
Rada schvaluje poskytnutí dotací sportovním oddílům na činnost v rove 2016
v celkové výši 105 000,- Kč.
Hlasování: 4/0/1
b) Rada schvaluje poskytnutí dotací zájmovým sdružením na činnost v roce 2016
v celkové výši 149 000,- Kč.
Hlasování: 5/0/0
c)
Rada schvaluje poskytnutí dotací organizacím zaměřeným na sociální služby na
činnost v roce 2016 v celkové výši 16 000,- Kč.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 8/3/20016:
Rada bere na vědomí informaci o změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev s tím, že na zasedání zastupitelstva navrhne ponechat měsíční
odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stejné výši jako dosud.
Usnesení č. 9/3/2016:
Rada schvaluje projednání návrhu p. Petra Vlčka, člena zastupitelstva, na revokaci
usnesení č. 17/5/2015 na příštím zasedání zastupitelstva, s návrhem rady usnesení nerevokovat.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 10/3/2016:
Rada bere na vědomí návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim na den
10.03.2016 s tím, že na příští schůzi rady schválí definitivní program zasedání.
K bodu č. 11/3/2016:
Rada bere na vědomí zprávu o vyhodnocení a vyřešení přijatých stížností v roce 2015.
K bodu č. 12/3/2016:
Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Toužim v roce 2015.
Usnesení č. 13/3/2016:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právní pomoci při vedení přestupkové agendy
s JUDr. H. L. a schvaluje pracovní místo na oddělení vnitřních věcí neobsazovat.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 14/3/2016:
Rada schvaluje žádost ředitele TSM Toužim o souhlas se zakoupením vřetenové
sekačky TK 1900 na údržbu trávníku fotbalového hřiště. Investice bude uhrazena ze
schváleného rozpočtu TSM Toužim.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 15/3/2016:
Rada bere na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce z inspekční činnosti
v ZUŠ Toužim.
Usnesení č. 16/3/2016:
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč Nadačnímu fondu
Gaudeamus, Nerudova 2283/7, Cheb, na zajištění 25. ročníku soutěže studentů gymnázií
z České republiky a Slovenské republiky, která se uskuteční 24.11.2016 v Chebu.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 17/3/2016:
Rada bere na vědomí nabídku plošné inzerce v týdeníku 5 + 2, regionální mutace
Karlovarský kraj, s tím, že nabídku nebude akceptovat.
Usnesení č. 18/3/2016:
Rada schvaluje žádost ředitelky ZŠ Toužim o souhlas se zakoupením myčky nádobí pro
školní kuchyni a úhradu částky 171 361,- Kč z investičního fondu ZŠ Toužim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 19/3/2016:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč spolku SK Toužim na pořízení cen pro účastníky
turnaje v halové kopané pro mladší přípravky.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 08.02.2016

……………………………….
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.

