Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 13/2017
Ze schůze Rady města Toužim č. 13 konané dne 10. července 2017
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt
3. Projednání nabídky spol. ÚSKK Karlovarského kraje, a.s. na „Rekonstrukci zásobovacího
dvora u ZŠ Toužim“
4. Projednání nabídek firem na výstavbu parkovacích míst před MěÚ a v areálu MŠ Toužim
5. Projednání návrhu na vyřazení majetku TSM Toužim
6. Projednání žádosti ZŠaMŠ Toužim o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru
7. Projednání oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Toužim o čerpání řádné dovolené
8. Projednání návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
9. Projednání návrhů rozpočtových opatření
K bodu č. 1/13/2017:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení z minulé schůze a konstatoval, že úkoly
jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Usnesení č. 2/13/2017:
Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy manželům ***** na obecní byt
v Toužimi, do 31. 7. 2018.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3/13/2017:
Rada schvaluje zadat realizaci zakázky „Rekonstrukce zásobovacího dvora u ZŠ
Toužim“ společnosti ÚSKK Karlovarského kraje, a. s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/13/2017:
Rada schvaluje zadat realizaci výstavby parkovacích míst u Městského úřadu Toužim
a v areálu Mateřské školy Toužim, spol. Ing. Milan Kadera, stavba, projekty, ubytování,
Karlovarská 28, Toužim.
Hlasování: 4/0/1
Usnesení č. 5a/13/2017:
Rada schvaluje vyřazení nefunkční kopírky MINOLTA EP 1030, inventární č. 24,
pořízené v roce 2003 za částku 19.093,- Kč, z účetní evidence TSM Toužim, p.o., Plzeňská
333, Toužim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 5b/13/2017:
Rada schvaluje vyřazení odcizené fotopasti – Acorn-Scouting kamera, inventární č.
92, pořízené v roce 2012 za částku 3.990,- Kč, z účetní evidence TSM Toužim, p.o., Plzeňská
333, Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/13/2017:
Rada schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro ZŠaMŠ Toužim, p. o.,
Plzeňská 395, Toužim v celkové výši 37.635,- Kč od spol. Women for Women, o. p. s., IČ:
24231509, Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, na úhradu stravného pro 8 žáků školy ve
školním roce 2017/2018.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 7/13/2017:
Rada projednala oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p.o., o čerpání řádné dovolené
v termínu od 12. 7. 2017 do 28. 7. 2017 a od 7. 8. 2017 do 18. 8. 2017. Rada po projednání
vzala informaci o čerpání dovolené na vědomí.
Usnesení č. 8/13/2017:
Rada schvaluje záměr smluvně zřídit právo stavby k pozemkům st. p. č. 316/1 a 316/2
v k. ú. Toužim s tím, že návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu bude projednán na příštím zasedání
Zastupitelstva města Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9/13/2017:
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. 33/2017 až 35/2017.
Hlasování: 5/0/0
Zapsal: Charvát
V Toužimi 13. 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.

