Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 5/2017
Ze schůze Rady města Toužim č. 5 konané dne 13. března 2017

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání záměru na nájem nebytového prostoru
Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy
Projednání záměru na nájem zahrádky
Projednání žádosti o schválení k uzavření MŠ, Sídliště 429
Projednání návrhu na vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku v hodnotě do 20.000,Kč z majetku MŠ Toužim
7. Projednání návrhu změny smlouvy o výpůjčce uzavřené s TSM Toužim
8. Projednání návrhu na vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku v hodnotě nad
20.000,- Kč z majetku MŠ Toužim
9. Projednání návrhu na vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku v hodnotě nad
20.000,- Kč z majetku TSM Toužim
10. Projednání zprávy o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu PČR Obvodní
oddělení v Toužimi za rok 2016
11. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových organizací města Toužim za rok 2016
12. Projednání návrhů rozpočtových opatření
13. Projednání informace – CONVOY OF LIBERTY 2017
14. Projednání informace o termínu prověrky BOZP v roce 2017 v ZŠ Toužim
15. Projednání žádosti o souhlas s použitím znaku msta Toužim
1.
2.
3.
4.
5.
6.

K bodu č. 1/5/2017:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí.
Usnesení č. 2/5//2017:
Rada schvaluje záměr na nájem přístřešku u domu č.p. 5 v Třebouni na pozemku p.č.
st. 7 o výměře cca 66 m2 v k. ú. Třebouň.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3/5/2017:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 031/09 na nájem zahrádky č. 8 na části
pozemku p.č. 2843/8 v k. ú. Toužim.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 4/5/2017:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 8 o výměře 144 m2 na části pozemku p.č.
2843/8 v k. ú. Toužim.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 5/5/2017:
Rada bere na vědomí uzavření MŠ Toužim v době letních prázdnin, a to v období od
17. 7. 2017 do 18. 8. 2017.
Usnesení č. 6a/5/2017:
Rada schvaluje vyřazení robotu Zelmer, inventární číslo 001 127/09 s pořizovací
cenou 3.990,- Kč z majetku MŠ Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 6b/5/2017:
Rada schvaluje vyřazení pračky Elektrolux, inventární číslo 984/07 s pořizovací cenou
8.920,- Kč z majetku MŠ Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 7/5/2017:
Rada schvaluje předání následujícího majetku města do výpůjčky p. o. Technické
služby města Toužim a to formou dodatku smlouvy o výpůjčce. Jedná se o tento majetek:
inventární č. 0252

hřbitov, márnice, kolumbárium, kaple
jedná se o technické zhodnocení stávajícího hřbitova

2 853 843,40 Kč

Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 8/5/2017:
Rada bere na vědomí návrh na vyřazení počítačové sestavy, inventární číslo 7
204000/06 s pořizovací cenou 42.990,- Kč z majetku MŠ Toužim s tím, že bude projednán na
zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 9/5/2017:
Rada bere na vědomí návrh na vyřazení níže uvedeného majetku TSM Toužim:
inventární č. 61
inventární č. 167
inventární č. 168
inventární č. 246

notebook
otevřený velkoobjemový kontejner
velkoobjemový kontejner
bubnová rotační sekačka

s tím, že bude projednán na zasedání zastupitelstva.

pořizovací cena 22.788,- Kč
pořizovací cena 20.100,- Kč
pořizovací cena 20.100,- Kč
pořizovací cena 28.601,- Kč,

K bodu č. 10/5/2017:
Rada bere na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu PČR
Obvodní oddělení v Toužimi za rok 2016.
Usnesení č. 11/5/2017:
Rada schvaluje účetní závěrky všech příspěvkových organizací zřízených městem
Toužim za rok 2016 a schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření do fondů
příspěvkových organizací v tomto objemu:
Mateřská škola Toužim do rezervního fondu 208 024,95 Kč
Základní škola Toužim do rezervního fondu
142,73 Kč
Základní škola a mateřská škola Toužim do rezervního fondu 26 969,06 Kč
Základní umělecká škola Toužim do rezervního fondu 34 050,42 Kč
Technická služba města Toužim do rezervního fondu 332 285,98 Kč
Bytové hospodářství města Toužim do rezervního fondu 1 576,56 Kč
Teplárenství města Toužim do rezervního fondu 332 474,- Kč
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 12/5/2017:
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. 12/2017 až 16/2017.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 13/5/2017:
Rada bere na vědomí informaci o přípravě akce „CONVOY OF LIBERTY 2017“,
která bude mít tradiční depo bojové techniky v Prachometech v době od 5. 5. 2017 do
7. 5. 2017. Účastníci této akce přijedou na náměstí do Toužimi v sobotu 6. 5. 2017 v 10.00
hodin.
K bodu č. 14/5/2017:
Rada bere na vědomí informaci o termínu prověrky BOZP v ZŠ Toužim a pověřuje p.
J. Kokeše účastí při této prověrce.
Usnesení č. 15/5/2017:
Rada schvaluje použití znaku města Toužim na pohlednicích pro Karlovarský kraj ze
strany spol. SPRINT.
Hlasování: 4/0/0
V Toužimi 13. 3. 2017
………………………………
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.
místostarosta

……………………………
Alexandr ŽÁK
starosta

