Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 2/2016
Ze schůze Rady města Toužim č. 2 konané dne 25. ledna 2016

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
2. Projednání informace ředitelky ZŠaMŠ Toužim
3. Projednání záměru na nájem pozemku
4. Projednání žádosti o ukončení pachtovní smlouvy
5. Projednání záměru na pacht zemědělsky využívaných pozemků
6. Projednání návrhu na vyřešení nájemního vztahu se společností T-Mobile CZ a.s.
7. Projednání žádosti o ukončení nájmu bytu v DPS
8. Projednání žádosti spolku Cesta z města o výpůjčku movitého majetku
9. Projednání žádosti o odstranění nedostatků v Sokolovně
10. Projednání návrhu na předání majetku města do výpůjčky TSM Toužim
11. Projednání žádosti společnosti Strom Praha a.s., o ukončení nájemní smlouvy
12. Projednání zprávy Policie ČR Toužim o stavu veřejného pořádku
13. Projednání záležitostí společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.
14. Projednání návrhu na směnu pozemků
15. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim
K bodu č. 1/2/2016:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
K bodu č. 2/2/2016:
Rada bere na vědomí informace ředitelky ZŠaMŠ Toužim, o nových skutečnostech
v souvislosti s připravovanou změnou vzdělávání žáků s různým stupněm zdravotního a
mentálního znevýhodnění.
Usnesení č. 3/2/2016:
Rada schvaluje záměr na nájem části pozemku p.č. 2042/3 o výměře 406 m 2 v k.ú.
Třebouň.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/2/2016:
Rada schvaluje ukončení pachtovní smlouvy č. 008/2015 na část pozemku p.č. 1824/8
o výměře 16 300 m2 v k.ú. Útvina k datu 29.02.2016.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 5/2/2016:
Rada schvaluje záměr na propachtování části pozemku p.č. 1824/8 o výměře 16 300 m2
v k.ú. Útvina.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/2/2016:
Rada schvaluje v souvislosti s přípravou nájemních smluv se společností T-Mobile CZ
vyjmout ze smlouvy o výpůjčce s BH města Toužim část pozemku p.č. 2843/5 o výměře 8 m2
v k.ú. Toužim, předat do výpůjčky BH města Toužim část pozemku p.č. 2843/5 o výměře
18 m2, jehož součástí je stavba komína. Dále rada schvaluje změnu tří článků v návrhu nájemní
smlouvy s městem a dvou článků v návrhu smlouvy s BH města Toužim s tím, že konečné znění
smluv bude projednáno na některé příští schůzi rady.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/2/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt v DPS č.p. 609 ve Školní ulici,
uzavřené s B. C. k datu 31.01.2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/2/2016:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku města využívaného
k zajištění činnosti Infocentra se spolkem Cesta z města, Nežichov 8, Toužim, s platností od
podpisu smlouvy do 31.12.2017.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 9/1/2/2016:
Rada bere na vědomí informaci nájemce restaurace v Sokolovně, o přepětí v elektrickém
rozvodu s tím, že tento problém musí řešit se společností ČEZ a se znalostí revize
elektrozařízení od BH města Toužim. Dále rada bere na vědomí žádost o výměnu dveří na
bočním vstupu do restaurace s tím, že výměna dveří je plně v kompetenci vedoucího BH města
Toužim.
Usnesení č. 9/2/2/2016:
a) Rada schvaluje příkaz pro BH města Toužim k neodkladnému provedení kontroly
přívodu vody do Sokolovny za vodoměrem a zajištění seřízení, opravy, případně
výměny splachování pisoárů.
b) Rada schvaluje, že o kompenzaci zvýšených nákladů za zvýšenou spotřebu vody
v Sokolovně rozhodne po zjištění příčiny nadměrné spotřeby.
c) Rada zamítá žádost o trvalé snížení nájmu a odpuštění 2,5 měsíčních nájmů, jako
kompenzaci škod a výdajů vzniklých v důsledku přepětí v elektrickém rozvodu
restaurace v Sokolovně.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10/2/2016:
Rada schvaluje předání zrekonstruovaných chodníků a vozovek ve městě Toužim
v rámci akce „Toužim, rekonstrukce vozovek a chodníků“ do správy TSM Toužim formou

dodatku smlouvy o výpůjčce. TSM bude zajišťovat správu tohoto majetku města. S předáním
vyjádřil souhlas Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11/2/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 3047/2 o výměře
340 m2 v k.ú. Toužim, uzavřené se společností STROM Praha a.s., Servisní středisko STROM
SEVER, Karlovarská 613, Toužim, k datu 30.04.2016.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 12/2/2016:
Rada bere na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu OO-P ČR
Toužim za rok 2015 s tím, že na některou příští schůzi rady pozve vedoucího OO-P ČR Toužim.
Usnesení č. 13/2/2016:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., schvaluje
poskytnutí sponzorského daru ve výši 10 tis. Kč spolku OLD BOYS Fotbal Club Toužim, oddíl
ledního hokeje, formou darovací smlouvy.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 14/2/2016:
Rada schvaluje zabývat se směnou části pozemku p.č. 292/7 o výměře 333 m2 v k.ú.
Smilov, kterou potřebuje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje k realizaci
stavební akce „II/207 Modernizace silnice Smilov – Lažany“, pouze v případě, že bude
ukončena exekuce na majetek vlastníka 1/14 pozemku.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 15/2/2016:
Rada schvaluje revokaci usnesení č. 13/17/2015 ze dne 14.09.2015 a schvaluje
financování rekonstrukce toalet v pavilonu B – WC chlapci částkou 500 tis. Kč převedenou
z rezervního fondu do investičního fondu a částkou 82 869,- Kč z příspěvku zřizovatele a
financování dalších oprav z příspěvku zřizovatele ve výši 385 337,- Kč.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 25.01.2016
…………………………………….
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.

