MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 20 Toužim

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 17/2017
Ze schůze Rady města Toužim č. 17 konané dne 11. září 2017

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádostí o nájem zahrádek
3. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim
4. Projednání nabídky na uspořádání kulturní akce
5. Projednání návrhu na obsazení bytu v nástavbě ZŠ Toužim
6. Projednání Výroční zprávy o činnosti ZŠ Toužim za školní rok 2016-2017
7. Projednání Výroční zprávy o činnosti ZUŠ Toužim za školní rok 2016-2017
8. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim o schválení příspěvku na plavání
9. Projednání informace ředitelky ZŠ Toužim o vyhlášení ředitelského volna
10. Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ o poskytnutí finančních prostředků
11. Projednání požadavků Osadního výboru Kosmová pro rok 2017 a 2018
12. Projednání nabídky na zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu parkoviště
13. Projednání smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení
14. Projednání návrhu na vyřazení nefunkčního majetku ZŠ Toužim
15. Projednání návrhů rozpočtových opatření
16. Projednání záležitostí spol. Městské lesy Toužim, s.r.o.

K bodu 1 :
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plněnív daných termínech.
Usnesení č. 2a/17/2017:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 13 o výměře 158 m2 na části
pozemku p. č. 2843/8 v k.ú. Toužim s ***** *****, bytem *****, *****, s platností od 1. 10.
2017, na dobu neurčitou.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 2b/17/2017:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 5 o výměře 150 m 2 na části
pozemku p. č. 1399/1 v k.ú. Toužim s ***** ***** a ***** *****, oba bytem *****, *****,
s platností od 1. 10. 2017, na dobu neurčitou.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3/17/2017:
Rada schvaluje výsledek hodnocení veřejné zakázky na zakoupení traktoru značky
John Deere 5100M s příslušenstvím pro zimní údržbu, v ceně 2.173.596,- Kč vč. DPH od
společnosti STROM PRAHA a. s., Lohenická 607, Praha 9 – Vinoř 190 17, středisko Toužim,
Karlovarská 613, Toužim, s tím, že investice bude hrazena z rozpočtu TSM Toužim formou
leasingu.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 4/17/2017:
Rada po projednání zamítá spol. Karmotera s. r. o., Sídliště Lučina 292, Chodová
Planá, pronájem veřejného prostranství na uskutečnění akce s názvem „VEPŘOBRANÍ
ANEB ZABÍJAČKA BEZ ČUNÍKA“, která byla plánována na 23. října 2017 od 12.00 do
18.00 hodin v Toužimi na náměstí Jiřího z Poděbrad a zároveň zamítá umístění reklamních
plakátů na lampy veřejného osvětlení na tuto akci, a to s ohledem na negativní zkušenosti
s žadatelem.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 5/17/2017:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 o velikosti 1+3, v nástavbě ZŠ,
na adrese Toužim, Plzeňská 395, s ***** *****, bytem *****, *****, a s ***** *****,
bytem *****, *****, s platností od 1. 10. 2017, na dobu neurčitou.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 6/17/2017:
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ Toužim za školní rok 2016 – 2017.
K bodu č. 7/17/2017:
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZUŠ Toužim za školní rok 2016 –
2017.
Usnesení č. 8/17/2017:
Rada schvaluje žádost ředitelky ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, o čerpání
finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele v předpokládané výši 10.000,- Kč na jeden kurz,
na zajištění kurzů plavání pro žáky 2. – 5. ročníků ZŠ Toužim, ve školním roce 2017/2018.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 9/17/2017:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, že
na dny 29. 9. 2017 a od 3. 1. 2018 do 5. 1. 2018 vyhlašuje ředitelské volno.
Usnesení č. 10/17/2017:
Rada schvaluje poskytnout finanční prostředky na předfinancování projektu „Šablony
pro ZŠ a MŠ Toužim“, pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Toužim, Plzeňská 395, Toužim,
ve výši 140.000,- Kč, formou zálohy s tím, že poskytnuté finanční prostředky ZŠ a MŠ vrátí
zřizovateli ihned po obdržení zálohy z MŠMT, nejpozději do 31. 3. 2018.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 11/17/2017:
Rada bere na vědomí požadavky Osadního výboru Kosmová s tím, že v rámci
možností se některé požadavky budou realizovat.
Usnesení č. 12/17/2017:
Rada schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace pro výstavbu parkoviště na
pozemku města p. č. 192/3 v k.ú. Toužim, Ing. Jiřímu Vítovi, Školní 714, 360 17 Karlovy
Vary, IČ: 7225 6788.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 13/17/2017:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy č. Z_S24_12_8120058102 o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce,
a. s., IČ: 2472 9035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
v předloženém znění.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 14/17/2017:
Rada schvaluje vyřazení poškozené věže zn. SONY, inventární č. 690, rok zařazení
2003 s pořizovací cenou 5.990,- Kč, z účetní evidence ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 15/17/2017:
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. 43/2017 – 47/2017.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 16/17/2017:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim, s.r.o., Sídliště
428, Toužim, rozhodla o podání žádosti na zrušení Dodatku smlouvy č. 1, o navýšení
nájemného z důvodu razantního snížení cen dřeva na trhu.
Hlasování: 4/0/0
Zapsal: Charvát
V Toužimi, dne 15. září 2017

……………………………….
Alexandr ŽÁK
starosta

