Schůze Rady města Toužim
Číslo: 12/2017
Datum: 26. 6. 2017

Zápis ze schůze Rady města Toužim č. 12 konané dne 26. června 2017
Přítomni: Žák, Horník, Kadera, Hrůza, Charvát
Omluveni: Zemanová

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání záměrů na prodej pozemků města
3. Projednání návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
4. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitele TSM Toužim
5. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitelku ZŠ Toužim
6. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim
7. Projednání oznámení ředitele ZUŠ Toužim o čerpání řádné dovolené
8. Projednání oznámení ředitelky ZŠ Toužim o provozu školy o prázdninách a dovolené
9. Projednání informace ředitele BH města Toužim o ukončení nájemní smlouvy na byt
10. Projednání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt
11. Projednání informace o akci „Radyňská cihla“
12. Projednání revokace usnesení Rady města Toužim č. 5/10/2017
13. Projednání návrhů rozpočtových opatření

K bodu 1 :
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení z minulé schůze a konstatoval, že úkoly
jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Usnesení č. 2a/12/2017:
Rada schvaluje záměr na pronájem pozemku p. č. 934 o výměře 252 m2 v k. ú.
Radyně.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 2b/12/2017:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku p. č. 119/9 o výměře 509 m2 v k. ú.
Lachovice.
Hlasování: 0/4/0

Usnesení č. 2c/12/2017:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 2986/42 o výměře cca 800 m2 v k.
ú. Toužim.
Hlasování: 0/4/0
Usnesení č. 3/12/2017:
Rada schvaluje záměr smluvně zřídit právo stavby k pozemkům p. č. 583/7 a 600/2
v k. ú. Smilov u Štědré 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: 4/0/0
Usnesení č. 4/12/2017:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitele TSM Toužim ve výši dle
zápisu.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 5/12/2017:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitelku ZŠ Toužim ve výši dle
zápisu.
Hlasování: 3/0/1
Usnesení č. 6/12/2017:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim ve výši dle
zápisu.
Hlasování: 3/0/1
K bodu č. 7/12/2017:
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZUŠ Toužim, p. o., že v době od 14. 7. 2017
do 28. 7. 2017 bude čerpat řádnou dovolenou.
K bodu č. 8/12/2017:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Toužim, p. o., o provozu školy během
letních prázdnin a čerpání řádné dovolené ředitelky v době od 4. 7. 2017 do 25. 8. 2017.
K bodu č. 9/12/2017:
Rada bere na vědomí informaci vedoucího BH města Toužim, p.o., o uvolnění bytu č.
5 o velikosti 3+1 na adrese Plzeňská 395, Toužim, k datu 30. 9. 2017.

K bodu č. 10/12/2017:
Rada projednala žádost ***** ***** na prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt
do 31. 7. 2018 s tím, že žádost projedná na příští schůzi rady na základě dodatečných
informací o užívání bytu žadateli.
K bodu č. 11/12/2017:
Rada bere na vědomí informaci o připravované turistické akci „Radyňská cihla“, která
se uskuteční dne 5. 7. 2017 v bývalé radyňské cihelně.
Usnesení č. 12/12/2017:
Rada revokuje usnesení č. 5/10/2017 ze zasedání Rady města Toužim, dne 29. 5. 2017
a nahrazuje ho tímto textem: „Rada schvaluje nákup služebního vozidla zn. ŠKODA
SUPERB L&K, 1,8, 132 kW od společnosti AUTOspektrum 2000 s.r.o., Plzeňská 608/17,
353 01 Mariánské Lázně formou jednorázové úhrady.“
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 13/12/2017:
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. 30/2017 až 32/2017.
Hlasování: 4/0/0
Zapsal: Charvát
V Toužimi 26. června 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.

