MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 20 Toužim

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 18/2017
Ze schůze Rady města Toužim č. 18 konané dne 25. září 2017

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání informace ředitelky ZŠ a MŠ o snímku školy
3. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy
4. Projednání záměru na nájem pozemku
5. Projednání žádosti o nájem zahrádky
6. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření města Toužim
7. Projednání informace ředitelů škol o vyhlášení ředitelského volna
8. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim o uzavření smlouvy na reklamní poutače
9. Projednání návrhu vedoucího BH města Toužim
10. Projednání žádosti pí *****
11. Projednání nabídky spol. Josef Vojtěchovský
12. Projednání žádosti spol. Městské lesy Toužim, s.r.o.
13. Projednání návrhů rozpočtových opatření
K bodu č. 1/18/2017:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
K bodu č. 2/18/2017:
Rada vzala na vědomí informaci pí ředitelky ZŠ a MŠ Toužim, o snímku školy na
školní rok 2017/2018.
Usnesení č. 3/18/2017:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 081/10 na nájem zahrady o výměře 160
2
m , na pozemku p. č. 895/5 v k.ú. Branišov, ke dni 31. 10. 2017, uzavřené s ***** *****,
bytem ***** *****, *****.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 4/18/2017:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrady o výměře 160 m2, na pozemku p. č. 895/5
v k.ú. Branišov.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/18/2017:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 3 o výměře 218 m2, na části
pozemku p. č. 1636/2 v k.ú. Toužim s ***** *****, bytem *****, *****, s účinností od 1.
10. 2017, na dobu neurčitou.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 6/18/2017:
Rada bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Toužim za rok
2017.
K bodu č. 7a/18/2017:
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZUŠ Toužim, p.o., Plzeňská 395, Toužim, že
na den 29. 9. 2017 vyhlašuje ředitelské volno.
K bodu č. 7b/18/2017:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p.o., Plzeňská 395, Toužim,
že na dny 29. 9. 2017 a od 3. 1. 2018 do 5. 1. 2018 vyhlašuje ředitelské volno pro ZŠ a ŠD.
Usnesení č. 8/18/2017:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Toužim, Sídliště 428,
Toužim, jako pronajímatelem a spol. Robert Fürst – Agentura BOOM, se sídlem K. Vary –
Dvory, Starorolská 137/6, IČ: 4976 1901, jako nájemcem, na nájem čtyř sloupů veřejného
osvětlení v obci Toužim, za účelem umístění reklamních lamposterů, pro reklamní kampaň
Penny Marketu, za roční nájemné ve výši 2.400,- Kč, na dobu neurčitou, s účinností od
10. 10. 2017.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9/18/2017:
Rada schvaluje, v souladu s občanským zákoníkem, ukončení nájemní smlouvy na byt
č. 4, v nástavbě ZŠ Toužim, Plzeňské ulici č. p. 395, uzavřené s manželi Rýdlovými z důvodu
neoprávněného napojení prodlužovacího kabelu stropem bytu do půdních prostor a odběru
elektrické energie ze společných prostor.
Hlasování: 4/0/1
K bodu č. 10a/18/2017:
Rada bere na vědomí požadavek na opravu komunikace v obci Luhov s tím, že bude
proveden dotaz na Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje ohledně opravy
komunikace v obci Luhov.

Usnesení č. 10b/18/2017:
Rada zamítá umístění kontejneru na sklo do obce Luhov z důvodu malé produkce
skleněného odpadu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11a/18/2017:
Rada schvaluje zadat rekonstrukci chodníku v Toužimi od ZŠ Toužim k domu č. p.
327 v Plzeňské ulici, spol. Josef Vojtěchovský – Stavební sdružení Teplá, s.r.o., Lidická 403,
Teplá.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11b/18/2017:
Rada schvaluje zadat vybudování zpevněné plochy v Toužimi u domu č. p. 370
v Plzeňské ulici, spol. Josef Vojtěchovský – Stavební sdružení Teplá, s.r.o., Lidická 403,
Teplá.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 12/18/2017:
Rada schvaluje zrušení Dodatku smlouvy č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu lesních
pozemků z důvodu razantního snížení cen dřeva na trhu mezi městem a společností Městské
lesy Toužim, s.r.o., Sídliště 428, Toužim, ke dni 30. 9. 2017.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 13/18/2017:
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. 48/2017 – 50/2017.
Hlasování: 5/0/0
Zapsal: Charvát

V Toužimi 27. září 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.

