Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 4/2017
Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 27. února 2017
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
2. Projednání záměru na pronájem pozemku
3. Projednání návrhu ředitelky ZŠaMŠ
4. Projednání žádostí o nájem nebytového prostoru
5. Projednání žádosti o doplnění VO v Prachometech
6. Příprava zasedání Zastupitelstva města Toužim
7. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ na vyřazení notebooku
8. Projednání návrhu likvidační komise na vyřazení majetku města
9. Projednání návrhu změny smlouvy o výpůjčce uzavřené s TSM Toužim
10. Projednání informace o produkci a nákladech na likvidaci odpadů za rok 2016
11. Projednání plánu veřejnosprávních kontrol na rok 2017
12. Projednání zprávy o činnosti MP Toužim v roce 2016
13. Projednání žádosti ředitelky ZŠ
14. Projednání návrhů veřejnoprávních smluv na dotace
15. Projednání žádosti o podporu společnosti Bílý kruh bezpečí, z.s.
16. Projednání žádosti HZS Karlovarského kraje, stanice Toužim
17. Projednání informace ředitelky ZŠaMŠ
K bodu č. 1/4/2017:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
Usnesení č. 2/4/2017:
Rada schvaluje záměr na pronájem části pozemku p.č. 3082/1 o výměře 20 m2 v k.ú.
Toužim.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 4/4/2017:
Rada bere na vědomí informace ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p.o. s tím, že návrh na
změnu zřizovací listiny bude zařazen do programu zasedání zastupitelstva konaného dne
8.3.2017.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/4/2017:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytového prostoru v přízemí
domu č.p. 5 v Třebouni s platností od 1.3.2017 na dobu neurčitou za snížené nájemné, a za
dalších dříve schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 5/4/2017:
Rada neschvaluje umístění dalšího svítidla veřejného osvětlení před domem č.p. 34 v
Prachometech.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 6/4/2017:
Rada schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim, které se uskuteční dne
8.3.2017 od 17 hodin v zasedací místnosti MěÚ Toužim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 7/4/2017:
Rada schvaluje vyřazení notebooku HP Pro Book 452s, inv.č. DDHM/879, s
pořizovací cenou 11 880,- Kč z majetku p.o. ZŠaMŠ Toužim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 8a/4/2017:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného a zastaralého majetku města Toužim, které bylo
navrženo jednotlivými inventarizačními komisemi v rámci provedených inventur. Jedná se o
12 položek v celkové hodnotě 55 463,50 Kč.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 8b/4/2017:
Rada bere na vědomí návrh na vyřazení studie „Regenerace ploch panel. sídliště“,
inv.č. 0846, pořízené v roce 2005 za 33 915,- Kč, chodníku Tepelská, inv.č. 0116, za 31 000,Kč a software pro informační centrum Vladař, inv.č. 0374, za částku 331 058,- Kč s tím, že
bude projednán na zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 9/4/2017:
Rada schvaluje předání následujícího majetku města do výpůjčky p.o. TSM Toužim a
to formou dodatku smlouvy o výpůjčce. Jedná se o tento majetek:
Inv.č. 0678
parkoviště - Hájenka před č.p. 472, 473
185 832,63 Kč
Inv.č. 0675
přejezdový práh Kosmová
95 182,- Kč
Inv.č. 0472
skateboardová rampa
262 951,- Kč
Inv.č. 0721
herní prvek - věžová sestava - Tepelská
484 920,- Kč
Zároveň schvaluje vyjmutí tohoto majetku ze smlouvy o výpůjčce uzavřené s TSM Toužim
p.o.:
Inv.č. 0116
chodník Tepelská
31 000,- Kč
Inv.č. 1892
samonasávací čerpadlo - studna na náměstí
3 993,- Kč
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 10/4/2017:
Rada bere na vědomí informace o ekonomických výsledcích odpadového hospodářství
města Toužim za rok 2016.

Usnesení č. 11/4/2017:
Rada schvaluje plán veřejnosprávních kontrol na rok 2017
Hlasování: 5/0/0.

K bodu č. 12/4/2017:
Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Toužim v roce 2016.

Usnesení č. 13/4/2017:
Rada schválila souhlas se zapojením ZŠ Toužim p.o. do partnerství v projektu
Karlovarského kraje, výzva č. 3 „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“ v rámci
Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
Hlasování: 4/0/1
zdržela se pí Zemanová

Usnesení č. 14/4/2017:
Rada schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací na rok 2017 s
těmito žadateli:
 Sportovní klub Toužim, oddíl stolního tenisu, z.s.
10 000,- Kč
 TJ Sokol Toužim, z.s.
35 000,- Kč
 Jezdecký klub Toužim, z.s.
10 000,- Kč
 Tenis club Toužim
8 000,- Kč
 Svaz postižených civil. chorobami v ČR, z.s., ZO Toužim, p.s. 15 000,- Kč
 Přátelé toužimské mládežnické dechovky
30 000,- Kč
 Sbor dobrovolných hasičů Toužim, p.s.
20 000,- Kč
 Sbor dobrovolných hasičů Toužim, p.s.
3 000,- Kč
 Sbor dobrovolných hasičů Toužim, p.s.
3 000,- Kč
 Sbor dobrovolných hasičů Toužim, p.s.
10 000,- Kč
 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s.
30 000,- Kč
Hlasování: 4/0/1
u smlouvy s TC Toužim se zdržel p. starosta, u SDH p. místostarosta

Usnesení č. 15/4/2017:
Rada schvaluje neposkytnutí finančního daru spolku Bílý kruh bezpečí Plzeň pro
podporu provozu pobočky v Plzni.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 16/4/2017:
Rada schvaluje prominutí poplatku za nájem sportovní haly za účelem uspořádání
22. ročníku halové kopané jednotek hasičského záchranného sboru, jehož pořadatelem bude
HZS Karlovarského kraje, stanice Toužim.
Hlasování: 4/0/1
zdržel s p. místostarosta

K bodu č. 17/4/2017:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ, že v době od 15.3. do 29.3.2017
bude čerpat řádnou dovolenou. V době její nepřítomnosti ji bude zastupovat Mgr. Marcela
Kaderová.

V Toužimi 27.2.2017

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

……………………………
Alexandr ŽÁK
starosta

