Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 11/2017
Ze schůze Rady města Toužim č. 11 konané dne 12. června 2017

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání návrhu na udělení finanční odměny pro ředitele ZUŠ Toužim
3. Projednání návrhu na vyřazení nefunkčního majetku MŠ Toužim
4. Projednání návrhu na vyřazení nefunkčního majetku ZŠ Toužim
5. Projednání žádosti ředitele Teplárenství města Toužim
6. Projednání žádosti SRPDŠ při ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou o pronájem hudebního podia
7. Projednání záměru na prodej pozemku
8. Projednání záměru na nájem pozemku
9. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru od spol. Městské lesy Toužim s.r.o.
10. Projednání nabídky firmy 3xN spol. s. r.o.
11. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku
12. Projednání žádostí o povolení pokračování v základním vzdělávání
13. Projednání oznámení ředitele Teplárenství města Toužim
14. Projednání návrhů rozpočtových opatření
K bodu č. 1/11/2017:
P. místostarosta provedl kontrolu plnění usnesení z minulé schůze a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Usnesení č. 2/11/2017:
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro ředitele ZUŠ Toužim p.o., ve výši dle
zápisu.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3/11/2017:
Rada schvaluje vyřazení nefunkční myčky nádobí, inventární č. 001087/08
s pořizovací hodnotou 14 990 Kč, z účetní evidence Mateřské školy, p. o., Sídliště 429,
Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 4/11/2017:
Rada schvaluje vyřazení poškozené policové stěny, inventární č. 343, rok zařazení
1990 s pořizovací hodnotou 10 246 Kč, z účetní evidence Základní školy Toužim, p. o.,
Plzeňská 395, Toužim.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 5a /11/2017:
Rada schvaluje kompletní výměnu technologického zařízení kotelny v budově DPS
Toužim, Malé náměstí č. p. 468 v hodnotě 213 483 Kč bez DPH a zaúčtování opravy jako
náklad příspěvkové organizace Teplárenství města Toužim, Sídliště č. p. 428, Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 5b/11/2017:
Rada schvaluje zaúčtování opravy plynového kotle THERM DUO 50T v budově DPS
Toužim, Školní č. p. 609 ve výši 9 684 Kč bez DPH jako náklad příspěvkové organizace
Teplárenství města Toužim, Sídliště č. p. 428, Toužim
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 6/11/2017:
Rada schvaluje zapůjčení hudebního podia Spolku rodičů, přátel a dětí školy při ZŠ a
MŠ Bečov nad Teplou, Školní 152, Bečov nad Teplou, na prázdninovou akci pro děti a
dospělé „Balónková párty“, konanou dne 01.07.2017 v Bečově nad Teplou.
Hlasování: 0/4/0
K bodu č. 7/11/2017:
Rada projednala žádost na prodej pozemku p. č. 934 o výměře 252 m2, v k.ú. Radyně
s tím, že žádost projedná na příští schůzi rady na základě místního šetření.
Usnesení č. 8/11/2017:
Rada schvaluje záměr na nájem části pozemku p. č. 933/1 o výměře 2 180 m 2 v k. ú.
Radyně.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 9a/11/2017:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s. r. o., schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč, Sportovnímu klubu Toužim, Školní 492,
Toužim na kulturní akci s názvem „Toužimské hudební odpoledne IV“, pořádané dne 24.
června 2017 ve sportovním areálu města Toužim.
Hlasování: 3/0/1
Usnesení č. 9b/11/2017:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s. r. o., schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč, společnosti Cesta z města, z. s., IČ:
27057020, Nežichov č. p. 8, Toužim na dofinancování honorářů účinkujících při letošních
Oslavách založení města Toužim, pořádané ve dnech 29. 6. – 1. 7. 2017 na náměstí Jiřího
z Poděbrad.
Hlasování: 3/0/1

Usnesení č. 10/11/2017:
Rada schvaluje zadat zakázku s názvem „Odvedení dešťových vod z předního průčelí
a štítu sportovní haly Toužim“, společnosti 3xN s.r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary
v hodnotě 194 067 Kč bez DPH.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 11/11/2017:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 163/2017 na nájem části pozemku parc.
č. 2988/4 – trvalého travního porostu o výměře 1 741 m2, v k. ú. Toužim, ke dni 30. 6. 2017,
uzavřené s Českým kynologickým svazem, ZKO Toužim č. 285, IČ: 63555581.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 12/11/2017:
Rada schvaluje pokračování základního vzdělávání ve školním roce 2017/2018 pro
žáky ***** *****, ***** ***** a ***** ***** v ZŠ a MŠ Toužim.
Hlasování: 4/0/0

K bodu 13/11/2017:
Rada bere na vědomí oznámení ředitele Teplárenství města Toužim ohledně opravy
teplovodního potrubí, k poruše došlo v Toužimi, Sídliště, v přípojce k domu č. p. 124 a
oprava by měla proběhnout do konce července 2017.
Usnesení č. 14/11/2017:
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. 28/2017 a 29/2017.
Hlasování: 4/0/0
Zapsal: Charvát
Toužim 12. června 2017

…………..…………………
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.
místostarosta

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.

