Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 16/2017
Ze schůze Rady města Toužim č. 16 konané dne 28. srpna 2017
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2018 pro HZS Karlovarského kraje
3. Projednání nabídky spolupráce v TV pořadu
4. Projednání Smlouvy o nájem pozemku pro výstavbu dobíjecí stanice pro elektromobily
5. Projednání méně a víceprací na akci „Toužim, Zámecká ulice, doprava v klidu“
6. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim
7. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy
8. Projednání záměru na nájem pozemku
9. Projednání žádosti Základní knihovny v Toužimi
10. Projednání programu na zasedání zastupitelstva
11. Projednání informace k zakázce „Parkoviště pro osobní automobily p.p.č.st. 316/1, 2
Toužim“
12. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim
13. Projednání návrhů rozpočtových opatření
14. Projednání Programu města Toužim na zajištění služeb Infocentra Toužim

K bodu 1/16/2017:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.

K bodu 2/16/2017:
Rada bere na vědomí žádost HZS Karlovarského kraje o dotaci na nákup
elektrocentrály pro stanici Toužim s tím, že pokud bude dotace schválena na zasedání
zastupitelstva, bude částka 250.000,- Kč zapracována do návrhu rozpočtu města Toužim na
rok 2018.
Usnesení č. 3/16/2017:
Rada zamítá nabídku spol. TPMC, s.r.o., Palackého náměstí 26, 301 00 Plzeň, na
propagaci města Toužim v rámci celoplošného televizního vysílání.
Hlasování: 4/1/0
Usnesení č. 4/16/2017:
Rada schvaluje níže uvedené výhrady v návrhu Smlouvy o nájmu pozemku pro
výstavbu, instalaci a provoz veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektromobily
předložené společností Olife Source, a.s. se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2 – Nové
Město, IČO: 2929 1879 :

čl. III - Doba trvání nájmu a nájemné
bod č. 3 - doplňuje se výše nájemného, které se navrhuje 2.000,- Kč vč. DPH za jeden
kalendářní rok
- bod č. 5, věta druhá po úpravě zní – „Nájemce je oprávněn umístit reklamní banner po
předchozím souhlasu Pronajímatele.“
- čl. VI – Exkluzivita a zmocnění
- ve větě první se doplňuje číslovka 100 a tato zní – „Pronajímatel se zavazuje, že
neuzavře takovou smlouvu se třetí osobou, a že na Pozemku a na žádném z pozemků
v okruhu 100 m nebude provádět činnost obdobnou Účelu této smlouvy sám ani ve
spojení s třetí osobou.“
- čl. VII – Ostatní a závěrečná ustanovení
- bod č. 3 – se celý vypouští (bod č. 2 ve smlouvě není)
Hlasování: 5/0/0
-

Usnesení č. 5/16/2017:
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 171 413 019 ze dne 15. 6.
2017 a úhradu za méně a vícepráce na akci „Toužim, Zámecká ulice, doprava v klidu“
v přepočteném rozdílu v celkové výši 87.564,- Kč bez DPH.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/16/2017:
Rada schvaluje dodatek odpisového plánu p.o. TSM Toužim na rok 2017 na
odpisování 2 ks popelnicových hákových kontejnerů.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7a/16/2017:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 091/09 na nájem zahrádky č. 3 o výměře
134 m2 a ideální jedné poloviny zahrádky č. 2 o výměře 84 m2, na části pozemku p. č. 1636/2
v k.ú. Toužim, ke dni 30. 9. 2017, uzavřené s ***** *****, bytem *****, *****.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7b/16/2017:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 092/09 na nájem ideální jedné poloviny
zahrádky č. 2 o výměře 84 m2, na části pozemku p. č. 1636/2 v k.ú. Toužim, ke dni 30. 9.
2017, uzavřené s ***** *****, bytem *****, *****.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/16/2017:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 3 o výměře 302 m2, na části pozemku p. č.
1636/2 v k.ú. Toužim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 9/16/2017:
Rada schvaluje žádost Základní knihovny v Toužimi na uspořádání akce s názvem
„Fidlovačka, aneb žádný řev a žádná rvačka“ v místní Sokolovně dne 21. října 2017 od 20.00
hodin a financování této akce z finančních prostředků určených na dětské akce.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10/16/2017:
Rada schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim, které se uskuteční dne
7. září 2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11/16/2017:
Rada schvaluje vyřazení společnosti BERGER BOHEMIA a.s., z veřejné zakázky
„Parkoviště pro osobní automobily p.p.č.st. 316/1, 2 Toužim“. Rada schvaluje uzavření SOD
se společností EUROVIA CS, a.s., která se umístila jako druhá v pořadí a pověřuje p. starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 12/16/2017:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim ve výši dle
zápisu.
Hlasování: 4/1/0
Usnesení č. 13/16/2017:
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. 40/2017 až 42/2017.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 14/16/2017:
Rada schvaluje Program města Toužim na zajištění služeb pro Infocentrum Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Zapsal: Charvát
V Toužimi 30. srpna 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.

