Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 2/2017
Ze schůze Rady města Toužim č. 2 konané dne 30. ledna 2017
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
2. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy
3. Projednání záměru na nájem nebytového prostoru
4. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt
5. Projednání žádostí o byt
6. Projednání darovací smlouvy na movité předměty z kostela v Toužimi
7. Projednání nař. vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
8. Projednání Kontrolního řádu města Toužim
9. Projednání Organizačního řádu města Toužim
10. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie – na pozemku bývalého kina
11. Projednání žádostí o dotace
12. Projednání rezignace člena Zastupitelstva města Toužim
13. Projednání informace ředitele ZUŠ Toužim
14. Projednání informace ředitelky ZŠ Toužim a ředitelky ZŠaMŠ Toužim
15. Projednání novely školského zákona ve věci školských obvod
16. Projednání žádosti MUDr. Hlouse
17. Projednání nabídky prezentace města
K bodu č. 1/2/2017:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2/2/2017:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 307/11 na nebytový prostor v domě čp. 5
v Třebouni, uzavřené se Sborem dobrovolných hasičů Třebouň, k datu 31. 1. 2017.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3/2/2017:
Rada schvaluje záměr na nájem nebytového prostoru v domě čp. 5 v Třebouni.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 4/2/2017:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 6 v nástavbě budovy ZŠ Toužim,
Plzeňská 395, Toužim, uzavřené se pí Boťovou Kaločaiovou, k datu 31. 1. 2017.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 5/2/2017:
Rada bere na vědomí žádosti o byt od D. Biela, a od M. Sivákové s tím, že žádosti budou
zařazeny do seznamu uchazečů o byty.
Usnesení č. 6/2/2017:
Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou Římskokatolická farnost Toužim
daruje městu Toužim movité věci umístěné v kostele Narození Panny Marie v Toužimi.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 7/2/2017:
Rada schvaluje navrhnout na zasedání Zastupitelstva města Toužim ponechání odměn
neuvolněným členům zastupitelstva v nezměněné výši.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 8/2/2017:
Rada schvaluje Kontrolní řád města Toužim s účinností od 1. 2. 2017.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 9/2/2017:
Rada schvaluje Organizační řád Městského úřadu Toužim s účinností od 1. 2. 2017.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 10/2/2016:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 11/2/2017:
Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Toužim na činnost sportovních
oddílů a zájmových sdružení v roce 2017:
 SK Toužim – oddíl stolního tenisu
10 000,- Kč
 TJ Sokol Toužim
35 000,- Kč
 Jezdecký klub Toužim
10 000,- Kč
 Tenis Club Toužim
8 000,- Kč
 Svaz postižených civilizačními chorobami
15 000,- Kč
 Přátelé toužimské mládežnické dechovky
30 000,- Kč
 SDH Toužim – Mezinárodní setkání mládeže
20 000,- Kč
 SDH Toužim – Halová soutěž mladých hasičů
3 000,- Kč
 SDH Toužim – Noční soutěž o erb města Toužim 3 000,- Kč
 SDH Toužim – věcné vybavení pro činnost SDH 10 000,- Kč
Rada schvaluje navrhnout na zasedání Zastupitelstva města Toužim poskytnutí dotace
z rozpočtu města Toužim na činnost spolků, které požadují částku vyšší než 50 tis. Kč:
 SK Toužim – oddíl kopané
požadavek 115 000,- Kč
návrh 57 000,- Kč

 Živý zámek Toužim
Hlasování: 3/0/1

požadavek 52 000,- Kč

návrh 25 000,- Kč

K bodu č. 11c/2/2017:
Rada bere na vědomí žádosti o dotace organizací zaměřených na sociální služby s tím,
že o poskytnutí dotací na činnost v roce 2017 rozhodne na příští schůzi rady.
K bodu č. 12/2/2017:
Rada bere na vědomí informaci p. starosty, že dne 30. 1. 2017 obdržel písemnou
rezignaci Růženy Darulové, členky Zastupitelstva města Toužim, na svůj mandát. Náhradníkem
z kandidátní listiny Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst je p. Marek Daněk.
K bodu č. 13/2/2017:
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZUŠ Toužim, že v době od 3. 2. do 10. 2. 2017
bude čerpat řádnou dovolenou, a že na dny 1. a 2. února 2017 vyhlašuje ředitelské volno.
K bodu č. 14/2/2017:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Toužim, že na dny 1. a 2. února vyhlašuje
ředitelské volno a informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim, že na dny 1. a 2. února vyhlašuje
ředitelské volno, které se týká provozu základní školy při ZŠaMŠ Toužim.
K bodu č. 15/2/2017:
Rada bere na vědomí informace o změně školského zákona ve věci předškolního
vzdělávání s tím, že tyto otázky projedná s ředitelkami škol a následně zpracuje návrh řešení.
Usnesení č. 16/2/2017:
Rada schvaluje časově vymezené stání na levé straně parkoviště v areálu na Sídlišti čp.
424 ve dnech pondělí až pátek v době od 7:00 do 15:00 hodin, pro návštěvníky lékařských
ordinací.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 17/2/2017:
Rada neakceptuje nabídku společnosti DARUMA, Plzeň, na prezentaci města Toužim
na informačních panelech v Karlových Varech.
Hlasování: 4/0/0
V Toužimi 30. 1. 2017
…………………………….
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.

