Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 6/2017
Ze schůze Rady města Toužim č. 6 konané dne 27. března 2017

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání revokace usnesení Rady města Toužim č. 3/5/2017 o ukončení nájemní
smlouvy
3. Projednání návrhu na revokaci usnesení Rady města Toužim č. 4/5/2017 o záměru na
nájem zahrádky
4. Projednání žádosti na nájem nebytového prostoru
5. Projednání záměru na nájem nebytového prostoru
6. Projednání záměru k provedení stavby
7. Projednání záměru na směnu pozemků
8. Projednání žádosti Klubu českých turistů Toužim
9. Projednání návrhu na vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku
10. Projednání žádosti o schválení nových členů zásahové jednotky SDH Toužim pro r. 2017
11. Projednání návrhů rozpočtových opatření

K bodu č. 1/6/2017 :
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí.
Usnesení č. 2/6/2017:
Rada revokuje usnesení č. 3/5/2017 ze zasedání Rady města Toužim dne 13. 3. 2017 a
nahrazuje ho tímto textem: „ Rada schvaluje žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 031/09 na
nájem zahrádky č. 14 na části pozemku p.č. 2843/8 v k.ú. Toužim.“
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3/6/2017:
Rada revokuje usnesení č. 4/5/2017 ze zasedání Rady města Toužim dne 13. 3. 2017 a
nahrazuje ho tímto textem: „Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 14 o výměře 144 m2
na části pozemku p.č. 2843/8 v k. ú. Toužim.“
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 4/6/2017 :
Rada projednala žádost na nájem části pozemku p. č. 3082/1 o výměře 20 m2 v k.ú.
Toužim s tím, že žádost projedná na příští schůzi rady na základě dodatečných informací
žadatele.
Usnesení č. 5/6//2017:
Rada schvaluje záměr na nájem nebytového prostoru k podnikání v přízemí domu č.p.
164 v Plzeňské ulici v Toužimi o výměře 1,7 m2.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 6/6/2017:
Rada schvaluje záměr k provedení stavby: „Výstavba polních cest vedlejších VPC1,
VPC2 a VPC5 na pozemkových parcelách č. 954, 980, 989 v k.ú. Radyně včetně výstavby
sjezdů na pozemkových parcelách č. 1005, 932 a 979 v k.ú. Radyně a realizace lokálního
biokoridoru LBK 35A a 35C na pozemkových parcelách č. 950, 951 a 955 v k.ú. Radyně, vše
ve vlastnictví Města Toužim vedené na listu vlastnictví č. 1 v k.ú. Radyně.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 7/6/2017:
Rada schvaluje záměr na směnu pozemků se spol. NB Product, s.r.o., provozovna
v Teplé, Nádražní 434 tak, že město získá pozemek parc. č. 527/3 o výměře cca 2 283 m2 –
(zalesněný) trvalý travní porost v k.ú. Bezděkov u Prachomet a spol. NB Product, s.r.o. získá
pozemek parc. č. 461/3 – lesní pozemek o výměře cca 1 730 m2 v k.ú. Dobrá Voda u Toužimi.
Hlasování: 4/0/0

K bodu 8/6/2017 :
Rada projednala žádost spol. KČT Toužim na pořádání turistické akce „Setkání u
pramene Střely“ dne 17. 6. 2017 na návsi v obci Prachomety, na akci požadují zapůjčení
pivních setů a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč na úhradu veřejné toalety.
Po projednání žádosti rada pověřila p. tajemníka o oslovení Osadního výboru Prachomety
s tím, aby se k připravované akci vyjádřil. Rada rozhodla žádost projednat na dalším zasedání
rady.
Usnesení č. 9/6/2017:
Rada schvaluje vyřazení nefunkčního, zastaralého a poškozeného majetku s celkovou
pořizovací cenou 73 124,85 Kč z účetní evidence ZŠ Toužim, p.o., Plzeňská 395, Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 10/6/2017
Rada schvaluje jmenování čtyř členů zásahové jednotky SDH města Toužim.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 11/6/2017
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. 17/2017 až 19/2017.
Hlasování: 4/0/0

V Toužimi 27. 3. 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.

