Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 14/2017
Ze schůze Rady města Toužim č. 14 konané dne 17. července 2017

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání žádosti o nájem pozemku
Projednání méně a víceprací na akci „Toužim, Plzeňská ulice – výstavba parkoviště“
Projednání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávanou formou
zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 z. č.134/2016 Sb.
5. Projednání návrhů rozpočtových opatření
1.
2.
3.
4.

K bodu 1/14/2017:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí a konstatoval, že úkoly
jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Usnesení č. 2/14/2017:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy s ***** *****, byt. *****na část pozemku
p. č. 933/1 o výměře cca 2 180 m2 v k. ú. Radyně, s platností od 1. 9. 2017 na dobu neurčitou,
za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3/14/2017:
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 16141042 ze dne 3. 10. 2016 a
úhradu za méně a vícepráce na akci „Toužim, Plzeňská ulice – výstavba parkoviště“
v propočteném rozdílu v celkové výši 194.013,94 Kč bez DPH.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/14/2017:
Rada schvaluje pořadí uchazečů dle výsledku výběrového řízení na zakázku
„Rekonstrukce sportovního areálu Toužim“ předložené komisí pro hodnocení nabídek s tím,
že nejvýhodnější nabídku podala společnost LUKO-trávníky, s.r.o., Květinová 321, 330 02
Dýšina.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 5/14/2017:
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,
rozpočtové opatření č. 36/2017.
Hlasování: 5/0/0
Zapsal: Alexandr Žák
V Toužimi 20. července 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.

