Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 9/2017
Ze schůze Rady města Toužim č. 9 konané dne 15. května 2017

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti o bezúplatné užívání pozemku
3. Projednání návrhu na zřízení facebookového profilu Města Toužim včetně Twitterového
účtu
4. Projednání žádosti o nájem zahrádky
5. Projednání žádostí o nájem části pozemku
6. Projednání žádosti o nájem nebytového prostoru (budova na autobusovém nádraží)
7. Projednání záměru na prodej pozemku
8. Projednání žádosti o pronájem sportovního areálu
9. Projednání žádosti ředitele ZUŠ Toužim o povolení převedení finančních prostředků
10. Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Toužim
11. Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Toužim o zřízení přípravné třídy
12. Projednání žádosti spolku Linka bezpečí
13. Projednání nabídky na preventivní akci pro děti
14. Projednání žádosti spol. Český západ, o.p.s., o finanční příspěvek
15. Projednání zápisu z roční prověrky BOZP v ZŠ Toužim
16. Projednání žádosti obce Štědrá o zapůjčení hudebního podia
17. Projednání žádosti Knihovny Toužim o zapůjčení hudebního podia
18. Projednání zprávy o hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2017
19. Příprava programu zasedání zastupitelstva
20. Projednání jednacího řádu Rady města Toužim
21. Projednání návrhu na vyřazení nefunkčního majetku MŠ Toužim
22. Projednání návrhu na vyřazení majetku ZŠ Toužim
23. Projednání žádosti o souhlas s použitím znaku města Toužim
24. Projednání návrhů rozpočtových opatření
25. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru od spol. Městské lesy Toužim s.r.o.

K bodu č. 1/9/2017:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí rady.
Usnesení č. 2/9/2017:
Rada schvaluje bezúplatné užívání pozemku p. č. 406/2 o výměře 13 014 m2 v k.ú.
Nežichov pro neregistrovaný spolek TREMPSKÁ OSADA NOČNÍ MUFLON.
Hlasování: 2/3/0
Usnesení č. 3/9/2017:
Rada schvaluje zřízení facebookového profilu a Twitterového účtu pro Město Toužim.
Hlasování: 0/5/0
Usnesení č. 4/9/2017:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 8 o výměře 185 m2 na části
pozemku p. č. 2843/8 v k.ú. Toužim, s platností od 1. 6. 2017, na dobu neurčitou.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/9/2017:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 1088/1 o výměře 310
m2, v k. ú. Lachovice, za účelem sekání trávy, s platností od 1. 6. 2017, na dobu neurčitou.
Hlasování: 4/0/1
Usnesení č. 6/9/2017:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytového prostoru
nacházejícího se v budově č. p. 508 na autobusovém nádraží v Toužimi, jedná se o tři
místnosti včetně příslušenství o celkové výměře 50,9 m2, za účelem provozování rychlého
občerstvení, s platností od 1. 7. 2017, na dobu neurčitou.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/9/2017:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 1720 v k. ú. Toužim o výměře cca
2
700 m .
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/9/2017:
Rada schvaluje uskutečnění kulturní akce s názvem „Toužimské hudební odpoledne
IV“ v době od 15.00 do 22.00 hodin dne 24. 6. 2017 ve sportovním areálu Toužim, zároveň
schvaluje zapůjčení hudebního podia, pivních setů a zpřístupnění sociálního zařízení.
Hlasování: 4/0/1

Usnesení č. 9/9/2017:
Rada schvaluje převedení částky ve výši 90 000,- Kč z rezervního fondu do
investičního fondu z důvodu financování oprav ZUŠ Toužim, p.o., Plzeňská 395, Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10/9/2017:
Rada schvaluje zapojení ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim do projektu
„Šablony pro ZŠ a MŠ Toužim“.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11/9/2017:
Rada schvaluje zřízení přípravné třídy základní školy při ZŠaMŠ Toužim, p. o.,
Plzeňská 395, Toužim, ve školním roce 2017/2018.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 12/9/2017:
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč spolku Linka bezpečí,
z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 13/9/2017:
Rada schvaluje zapojení do osvětového preventivního projektu „Anetka potřebuje
pomoc…“ realizované společností IV – Nakladatelství s. r. o., Koněvova 2660/141, 130 00
Praha 3, s možností zakoupení propagačních materiálů, dle předloženého ceníku.
Hlasování: 0/5/0
Usnesení č. 14/9/2017:
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku spol. Český západ, o.p.s, Dobrá Voda
52, Toužim, na zakoupení občerstvení a výher do vědomostního kvízu, na již proběhlou akci
„Férová snídaně“.
Hlasování: 0/5/0

K bodu 15/9/2017:
Rada bere na vědomí zápis z roční prověrky BOZP v ZŠ Toužim.
Usnesení č. 16/9/2017:
Rada schvaluje bezúplatné zapůjčení hudebního podia obci Štědrá, která pořádá dne
5. 8. 2017 oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Štědrá.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 17/9/2017:
Rada schvaluje bezúplatné zapůjčení hudebního podia Městské knihovně Toužim,
která pořádá dne 17. 6. 2017 den dětí formou Pohádkové cesty lesem.
Hlasování: 5/0/0

K bodu 18/9/2017:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí
roku 2017.
Po tomto bodu v 14:20 hodin p. starosta jednání Rady města Toužim z důvodu jiné
pracovní schůzky opustil a v pokračování jednání pověřil místostarostu p. Ing. Jiřího
Horníka, DiS.

K bodu 19/9/2017:
Rada se zabývala přípravou zasedání Zastupitelstva města Toužim svolaného na den
8. 6. 2017 s tím, že konečný návrh programu bude projednán na příští schůzi rady.
Usnesení č. 20/9/2017:
Rada schvaluje nový jednací řád Rady města Toužim, v předloženém stavu, s platností
od 1. 6. 2017.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 21/9/2017:
Rada schvaluje vyřazení nefunkčního dataprojektoru k IT s pořizovací hodnotou
20.000,- Kč z účetní evidence Mateřské školy, p. o., Sídliště 429, Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 22a/9/2017:
Rada schvaluje vyřazení majetku: „Projekt kotelny“, inventární č. 651, rok zařazení
2001, s pořizovací cenou 10.000,- Kč z účetní evidence ZŠ Toužim.
Hlasování: 4/0/0

K bodu 22b/9/2017:
Rada bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, o
souhlas s vyřazením majetku: „Projekt na šatny“, inventární č. 647, rok pořízení 2002,
s pořizovací cenou 30.000,- Kč z majetku ZŠ Toužim s tím, že návrh na vyřazení bude
projednán na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 23/9/2017:
Rada schvaluje použití znaku města Toužim ke zveřejnění, jakožto poskytovatele
finančního daru spol. Babybox pro odložené děti – STATIM, Pod Oborou 88, Praha 10 –
Hájek.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 24/9/2017:
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. 22/2017 až 25/2017.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 25/9/2017:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s. r. o., schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč, Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům, Husova
1037, 334 01 Přeštice, IČ: 03592715, transparentní účet: 2600717725/2010.
Hlasování: 4/0/0
Zapsal: Charvát
V Toužimi 15. 5. 2017

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

………………………………..
Alexandr ŽÁK
starosta

