MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 20 Toužim

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 22/2017
Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 27. listopadu 2017

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na nájem pozemku
3. Projednání výpovědi nájemní smlouvy na nájem pozemku
4. Projednání záměru na nájem pozemku
5. Projednání záměru na prodej pozemků
6. Projednání návrhu Smlouvy na zřízení věcného břemene– služebnosti
7. Projednání návrhu Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem
8. Projednání žádosti vedoucího Teplárenství města Toužim
9. Projednání informace ředitele ZUŠ Toužim o vyhlášení ředitelského volna
10. Projednání žádosti Základní knihovny v Toužimi
11. Projednání informace ředitelky ZŠ Toužim o čerpání daru od spol. Women for Women
12. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitelku MŠ
13. Projednánížádosti o roční příspěvek na krajské televizní vysílání Regionzapad.cz
14. Projednání programu zasedání zastupitelstva včetně návrhu odměn pro členy výborů, kteří
nejsou členy zastupitelstva
15. Projednání záležitostí společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.
K bodu č. 1/22/2017:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Usnesení č. 2/22/2017:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 006/10 na část pozemku parc. č. 1645/8
– ostatní plocha o výměře 97 m2 v k.ú. Kojšovice, uzavřené s ***** a ***** *****, bytem
*****, dohodou k datu 31. 12. 2017.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 3/22/2017:
Rada bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy č. 06/09 na nájem pozemku parc. č.
1872/3 – vodní plochy o výměře 569 m2, v k.ú. Dobrá Voda u Toužimi, uzavřené s Českým
západem, o. p. s., Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim, ke dni 28. 2. 2018.

Usnesení č. 4/22/2017:
Rada schvaluje záměr na nájem pozemku parc. č. 1872/3 – vodní plocha o výměře 569
m2, v k.ú. Dobrá Voda u Toužimi.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/22/2017:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemků parc. č. 1593 – vodní plocha o výměře 773
2
m , parc. č. 1571/3 – ostatní plocha o výměře 870 m2 a parc. č. 1564/2 – ostatní plocha o
výměře 1.344 m2, vše v k.ú. Dobrá Voda u Toužimi.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/22/2017:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti „Toužim,
KV, Bezděkov p. č. 38, kNN č. IP-12-0004477“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupené společností E PLUS spol. s.r.o., Pila
131, 360 01 Karlovy Vary.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/22/2017:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem, mezi
Centrem pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s, Hamerská 314/30, 779 00 Olomouc a ZŠaMŠ
Toužim, p.o., Plzeňská 395, 364 01 Toužim, na podporu projektu „Realizace lokálních sítí
mateřských škol v gramotnostech“, v předloženém znění.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/22/2017:
Rada schvaluje odpisový plán p.o. Teplárenství města Toužim na rok 2018 na
odpisování lešení HAKI.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 9/22/2017:
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZUŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, 364 01
Toužim, že na dny 3. – 5. ledna 2018 vyhlašuje z provozních a organizačních důvodů
ředitelské volno.
Usnesení č. 10/22/2017:
Rada schvaluje bezplatný pronájem Sokolovny dne 4. 12. 2017 v době od 16.00 do
18.00 hodin, na uspořádání Mikulášské nadílky pro děti.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 11/22/2017:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Toužim o celkovém čerpání daru od
společnosti Women for Women, o.p.s., Praha, v roce 2017.

Usnesení č. 12/22/2017:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitelku MŠ Toužim ve výši dle
zápisu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 13/22/2017:
Rada zamítá nabídku Zpravodajského a informačního kanálu pro Západočeský kraj,
Regionzápad.cz, na uzavření smlouvy na poskytnutí příspěvku ve výši 40.000,- Kč včetně
DPH, na vysílání pro rok 2018.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 14/22/2017:
Rada schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim, svolaného na den 7.
prosince 2017 a schvaluje návrh na udělení finančních odměn pro členy výborů, kteří nejsou
členy zastupitelstva a osadní výbory města Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 15a/22/2017:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč pro HZS Karlovarského kraje, stanici Toužim,
Sídliště 467, na obnovu malby sv. Floriana umístěnou na budově č. p. 526 v Toužimi.
Hlasování: 4/0/1
Usnesení č. 15b/22/2017:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., schvaluje za
celoroční řízení provozu společnosti poskytnutí finanční odměny pro jednatele společnosti ve
výši dle zápisu.
Hlasování: 4/0/1
Zapsal: Charvát

V Toužimi 28. listopadu 2017

………………………………
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.

