Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 1/2016
Ze schůze Rady města Toužim č. 1 konané dne 13. ledna 2016

Program:
1. Kontrola plnění usnesení ze schůzí rady v roce 2015
2. Projednání žádosti o nájem zahrádky
3. Projednání návrhu smlouvy o výpůjčce
4. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy
5. Projednání záměru na nájem nebytového prostoru a pacht pozemků
6. Projednání žádosti p. Petra Vlčka o informace
7. Projednání veřejné zakázky „Dobrá Voda – přívod NN od vodárny ke studni“
8. Projednání návrhu na směnu pozemků
9. Projednání žádostí o přidělení bytu
10. Projednání návrhů rozpočtových opatření
11. Projednání žádostí o dotace
12. Projednání informace ředitelky ZŠaMŠ Toužim
13. Projednání žádosti o snížení pronájmu sportovní haly
14. Projednání návrhu na upřesnění termínů zasedání zastupitelstva v roce 2016
15. Projednání žádosti spolku Aragonit
16. Projednání nabídly Karlovarského deníku
17. Projednání návrhu na odkoupení pozemku
18. Projednání konečných cen tepla z plynových kotelen za rok 2015
19. Projednání žádosti o pacht zemědělsky využívaných pozemků
20. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na pozemek
K bodu č. 1/1/2016:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení ze schůzí v roce 2015.
Usnesení č. 2/1/2016:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 14 na částech pozemků p.č.
142/12, 142/13 a 142/14 o celkové výměře 390 m2 v k.ú. Kosmová s J. H., s platností od
01.02.2016 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek. Rada pověřuje p. starostu
podpisem této smlouvy.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3/1/2016:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Toužim a p.o. Krajská
správa a údržba silnic Karlovarského kraje, na zapůjčení pozemků o celkové výměře 268 m 2
v k.ú. Smilov za účelem přípravy, umístění a provedení stavební akce „II/207 Modernizace

silnice Smilov – Lažany. Výpůjčka se uzavírá na dobu do kolaudace stavby, nejpozději do
31.12.2025. Rada pověřuje p. starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 4/1/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 325/14 na nebytový prostor k podnikání
v budově č.p. 424, uzavřené mezi MUDr. Milošem Lambertem a Bytovým hospodářstvím
města Toužim, k datu 31.03.2016. Důvodem je změna právní subjektivity poskytovatele
zdravotních služeb.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 5a/1/2016:
Rada schvaluje záměr na nájem nebytového prostoru k podnikání v budově č.p. 424, ve
kterém MUDr. Miloš Lambert poskytuje zdravotní služby. Důvodem je změna právní
subjektivity poskytovatele zdravotních služeb.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 5b/1/2016:
Rada schvaluje záměr na propachtování pozemků p.č. 1687/2 o výměře 3 726 m2 a p.č.
1702 o výměře 1 259 m2 v k.ú. Kojšovice.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 6/1/2016:
Rada bere na vědomí zpracovanou odpověď na dotazy člena Zastupitelstva města
Toužim, p. Petra Vlčka, týkajících se posledního zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Usnesení č. 7/1/2016:
Rada schvaluje zadat kompletní realizaci zakázky „Dobrá Voda – přívod NN od vodárny
ke studni“ společnosti E plus s.r.o., Pila 131, Karlovy Vary.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 8/1/2016:
Rada bere na vědomí návrh směny pozemků mezi městem Toužim a pí M. V. s tím, že
další postup bude projednán na některé příští schůzi před projednáním v zastupitelstvu.
K bodu č. 9/1/2016:
Rada odložila rozhodnutí o přidělení bytu č. 5 v domě č.p. 287 v Družstevní ulici o jeden
až dva měsíce, po případném dovybavení bytu a vyřešení personální situace v ZŠ Toužim.

Usnesení č. 10/1/2016:
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. 1/2016 až 3/2016.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 11/1/2016:
Rada bere na vědomí žádost SK Toužim o dotaci na podporu sportovních aktivit a žádost
Jezdeckého klubu Toužim o dotaci na podporu volnočasových aktivit s tím, že o poskytnutí
dotací z rozpočtu města Toužim rozhodne po přijetí všech žádostí v daném termínu.
K bodu č. 12/1/2016:
Rada bere na vědomí protokol o kontrole provedené Oblastním inspektorátem práce pro
Plzeňský a Karlovarský kraj v ZŠaMŠ Toužim.
Usnesení č. 13/1/2016:
Rada schvaluje na žádost Z. Pokorného, organizátora futsalového turnaje ve sportovní
hale dne 26.12.2015, snížení nájmu na částku 1 000,- Kč.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 14/1/2016:
Rada schvaluje revokaci usnesení rady č. 19/22/2015 a schvaluje svolat zasedání
Zastupitelstva města Toužim v roce 2016 na dny 10.3., 9.6., 8.9. a 8.12.2016.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 15/1/2016:
Rada bere na vědomí žádost spolku Aragonit Cheb, o finanční příspěvek na uspořádání
XVII. ročníku hudebního festivalu zdravotně postižených – Souznění, který se uskuteční
v Karlových Varech, Františkových Lázních a Chebu s tím, že finanční příspěvek neposkytne.
Usnesení č. 16/1/2016:
Rada schvaluje dohodu o mediálním partnerství pro rok 2016 s vydavatelstvím Vltava
– Labe – Press, a.s., České Budějovice v rozsahu, který rada upravila.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 17/1/2016:
Rada projednala návrh na odkoupení části pozemku p.č. 1639/1 o výměře cca 70 m2
v k.ú. Toužim, který je ve vlastnictví Lesní společnosti Teplá, a.s., Teplá, na vybudování
parkoviště u bytového domu č.p. 472 a 473 Na Hájence. Na základě předběžné ceny určené
znalcem bude dále jednáno s vlastníkem a v případě souhlasu s prodejem bude záležitost
předložena na zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 18/1/2016:
Rada schvaluje konečnou cenu tepla na rok 2015 (bez DPH) z jednotlivých plynových
kotelen ve správě p.o. Teplárenství města Toužim v této výši:
Výměníková stanice
525,60 Kč/GJ
Plynová kotelna č.p. 438
505,- Kč/GJ
Plynová kotelna č.p. 35
470,- Kč/GJ
Plynová kotelna č.p. 104
470,- Kč/GJ
Plynová kotelna č.p. 435
420,- Kč/GJ
Plynová kotelna č.p. 334
450,- Kč/GJ
Plynová kotelna č.p. 124
465,- Kč/GJ
Plynová kotelna č.p. 468
440,- Kč/GJ
Plynová kotelna č.p. 609
395,- Kč/GJ
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 19/1/2016:
Rada schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na zemědělsky využívané pozemky p.č.
2073/30 o výměře 15 429 m2 a p.č. 2989/11 o výměře 46 651 m2 v k.ú. Toužim s Ing. J. Ch.,
s platností od 01.02.2016 do 31.12.2019, za dříve schválených podmínek. Rada pověřila p.
starostu podpisem pachtovní smlouvy.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 20/1/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 15/09 na nájem pozemku p.č. 2042/3 o
výměře 600 m2 v k.ú. Třebouň, uzavřené s V. a K. Holubovými k datu 31.01.2016.
Hlasování: 4/0/0
V Toužimi 13.01.2016

……………………………
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.

