Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 3/2017
Ze schůze Rady města Toužim č. 3 konané dne 13. února 2017
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
2. Projednání informace spolku Cesta z města
3. Projednání žádostí o uzavření nájemní smlouvy
4. Projednání záměru na prodej pozemku
5. Projednání žádosti o byt
6. Projednání návrhů rozpočtových opatření
7. Projednání žádostí o dotace
8. Projednání návrhu na využití dotace z Programu regenerace MPZ
9. Projednání nabídky na výměnu střešní krytiny kaple v Třebouni
10. Projednání výsledku hospodaření města Toužim v roce 2016
11. Projednání inventarizační zprávy za rok 2016
12. Příprava zasedání Zastupitelstva města Toužim
13. Projednání zápisu osadního výboru Prachomety
14. Projednání žádosti o doplnění VO v Prachometech
15. Projednání žádosti o podporu společnosti FOR HELP
16. Projednání žádosti TSM Toužim o souhlas s čerpáním prostředků z fondu reprodukce
17. Projednání návrhu odpisového plánu TSM Toužim na rok 2017
18. Předání osvědčení novému členu Zastupitelstva města Toužim

K bodu č. 1/3/2017:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
Usnesení č. 2/1/2017:
Rada vzala na vědomí informace Cesty z města z.s. o jejich činnosti v roce 2016.
Usnesení č. 3a/3/2017:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na rybníky na části pozemku p.č. 6/1 o
výměře 885 m2 a pozemcích p.č. 589/3 o výměře 2 901 m2, p.č. 589/14 o výměře 457 m2, p.č.
589/15 o výměře 2 659 m2 a p.č. 1647 o výměře 4 512 m2 v k.ú. Třebouň s Jiřím Kubínkem,
za účelem údržby pozemků a chovu ryb s platností od 1.3.2017 na dobu neurčitou, za dříve
schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 3b/3/2017:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2988/4 o výměře
1 741 m2 v k.ú. Toužim s Českým kynologickým svazem ZKO Toužim - 285 z.s., Toužim,
s platností od 1.3.2017 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3c/3/2017:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku na částech pozemků p.č.
142/12 a p.č. 1507/1 o výměře 263 m2 v k.ú. Kosmová s Monikou Kafkovou, s platností od
1.3.2017 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/3/2017:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 89/3 o výměře 99 m2 v k.ú. Třebouň.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/3/2017:
Rada neschvaluje výměnu bytu č. 7 v domu č.p. 287 v ulici Družstevní v Toužimi za
byt č. 6 v nástavbě Základní školy Toužim na adrese Plzeňská 395, Toužim a proplacení
nákladů ve výši 45 tis. Kč spojených se zavedením plynu a realizací kuchyňské linky v bytu
č.7.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/3/2017:
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. 10/2017 a 11/2017.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení 7a/3/2017:
Rada schvaluje neposkytnutí dotace z rozpočtu města Toužim na činnost v oblasti
sociálních služeb:
 Český Západ, o.p.s.
30 000,- Kč
 Český Západ, o.p.s.
20 000,- Kč
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7b/3/2017:
Rada schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Toužim na činnost v oblasti
sociálních služeb o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje ve výši
30 000,- Kč.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 8/3/2017:
Rada schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských
památkových zón a rezervací na rok 2017 ve výši 360 tis. Kč na opravu přístaveb Horního
hradu a Janova zámku a 40 tis. Kč na opravu fasády kostela Narození Panny Marie v Toužimi
včetně spolufinancování ve výši 372 tis. Kč + DPH na opravu přístaveb a 40 tis. Kč + DPH na
opravu fasády.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9/3/2017:
Rada schvaluje zadat výměnu střešní krytiny na kapli Panny Marie Bolestné v
Třebouni společnosti Bolid M s.r.o., Mariánské Lázně.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 10/3/2017:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Toužim v roce 2016 s tím, že po
provedení auditu a po zpracování závěrečného účtu, bude kompletní zpráva projednána na
červnovém zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 11/3/2017:
Rada bere na vědomí Inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku města
Toužim v roce 2016 s tím, že zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 12/3/2017:
Rada bere na vědomí návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim na den
8.3.2017 s tím, že na příští schůzi rady schválí definitivní program zasedání.
K bodu č. 13/3/2017:
Rada bere na vědomí zápis ze schůze osadního výboru v Prachometech.
Usnesení č. 13b/3/2017:
Rada schvaluje nákup jednoho venkovního stolu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 14/3/2017:
Rada schvaluje umístění nového svítidla VO na stávajícím sloupu ČEZ a.s. před
domem č.p. 34 v Prachometech s tím, že umístění dalšího svítidla projedná na příští schůzi
rady na základě informace TSM Toužim p.o.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 15/3/2017:
Rada schvaluje nákup balíčku v hodnotě 899,- Kč vč. DPH + poštovné od společnosti
For Help s.r.o. na podporu autistických dětí.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 16/3/2017:
Rada schvaluje čerpání finančních prostředků z fondu reprodukce TSM Toužim p.o.
na opravu CAT 432E RZ K00 6471 ve výši 130 000,- Kč.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 17/3/2017:
Rada schvaluje odpisový plán TSM Toužim p.o. na rok 2017.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 18/3/2017:
Rada předala p. Marku Daňkovi osvědčení o nastoupení do funkce člena
Zastupitelstva města Toužim, s účinností od 31.1.2017, po rezignaci pí Růženy Darulové na
mandát členky zastupitelstva.

V Toužimi 13.2.2017

………………………………
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.

