Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 7/2017
Ze schůze Rady města Toužim č. 7 konané dne 10. dubna 2017

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti o nájem pozemku a nebytového prostoru
3. Projednání záměru na nájem nebytových prostor
4. Projednání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt v DPS
5. Projednání žádosti o zrušení nájemní smlouvy na byt v DPS
6. Projednání nabídky na opravu chodníku a zrušení chodníku
7. Projednání žádosti Klubu českých turistů Toužim
8. Projednání informace vyřízení stížností v roce 2016
9. Projednání nabídky nepotřebného majetku HZS Karlovarského kraje
10. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru na zřízení babyboxu v M. Lázních
11. Projednání návrhu ceny za nájem hrobového místa a služby spojené s nájmem a ceny za
individuální služby na veřejném pohřebišti pro rok 2017
12. Projednání návrhů rozpočtových opatření

K bodu č. 1/7/2017:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí.
K bodu č 2a/7/2017:
Rada vzala na vědomí informace o odstoupení od žádosti na pronájem části pozemku
parc.č. 3082/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Toužim a uzavření smlouvy dále neprojednávala.
Usnesení č. 2b/7/2017:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části nebytového prostoru –
přístřešku u domu č. p. 5 stojícího na části pozemku parc. č. st. 7 o výměře 66 m2 v k.ú.
Třebouň, za účelem parkování zemědělské techniky za roční nájem ve výši 100,- Kč/m2, s
platností od 1. 5. 2017 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3a/7/2017:
Rada schvaluje záměr na nájem nebytového prostoru (novinového stánku) o výměře
10 m2 bez vnitřního vybavení a mříží, umístěného na části pozemku parc.č. 3019/29 v k.ú.
Toužim ve středu náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 3b/7/2017:
Rada schvaluje záměr na nájem nebytového prostoru - tři místnosti včetně
příslušenství o celkové výměře 50,9 m2 v budově č.p. 508 na autobusovém nádraží v Toužimi.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/7/2017:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v DPS v Toužimi, Malé
náměstí č. p. 468, s platností od 1. 6. 2017 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 3/2/0
Usnesení č. 5/7/2017:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 7 v DPS, Školní č. p. 609,
Toužim, k datu 30. 4. 2017.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6a/7/2017:
Rada schvaluje zadat opravu části chodníku v Toužimi u autobusového nádraží – od
schodiště na nádraží směrem k PENNY MARKETU spol. Josef Vojtěchovský – Stavební
sdružení Teplá, s. r. o., Teplá.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6b/7/2017:
Rada schvaluje zadat stavbu - zrušení servisního chodníku v Toužimi před domy č. p.
455 - 459 na Sídlišti spol. Josef Vojtěchovský – Stavební sdružení Teplá, s. r. o., Teplá.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/7/2017:
Rada schvaluje uspořádat turistickou akci „Setkání u pramene Střely“ dne 17. 6. 2017
pořádané Klubem českých turistů na návsi v obci Prachomety s tím, že po ukončení akce
zajistí úklid veřejného prostranství, dále schvaluje bezúplatné zapůjčení pivních setů, natření
obecní studny vč. oplocení a úhradu nákladů za vypůjčení mobilní toalety.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 8/7/2017:
Rada bere na vědomí zprávu o vyhodnocení a vyřešení přijatých stížností v roce 2016.
K bodu č. 9/7/2017 :
Rada bere na vědomí nabídku o bezúplatný převod nepotřebného majetku u HZS
Karlovarského kraje.

Usnesení č. 10/7/2017 :
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč spol. Babybox pro
odložené děti – STATIM, Pod Oborou 88, Praha 10 – Hájek, na zřízení nového babyboxu
v areálu nemocnice v Mariánských Lázních.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11/7/2017:
Rada schvaluje ceny za nájem hrobového místa a služby spojené s nájmem a ceny za
individuální služby na veřejném pohřebišti v Toužimi, část Kosmová, na rok 2017.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 12/7/2017:
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. 20/2017 až 21/2017.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 10. 4. 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.

