MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 4/2018
Datum: 28. 2. 2018
Č.j.: 922/18/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 4/2018
Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 26. února 2018

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor
3. Projednání záměru na nájem nebytového prostoru
4. Projednání ukončení nájemní smlouvy na zahrádku
5. Projednání záměru na nájem zahrádky
6. Projednání návrhu na předání majetku města do výpůjčky ZŠ Toužim
7. Projednání žádosti o ukončení a opětovné uzavření nájemní smlouvy
8. Projednání pronájmu sportovní haly na uspořádání nohejbalového turnaje
9. Projednání zprávy o činnosti MP Toužim v roce 2017
10. Projednání výše kupní ceny na odkoupení pozemku od společnosti Lesy ČR, s.p.
11. Projednání návrhu likvidační komise na vyřazení majetku města
12. Projednání výsledku produkce komunálního a separovaného odpadu za rok 2017
13. Projednání výroční zprávy Pečovatelské služby Toužim
14. Projednání návrhů rozpočtových opatření
15. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ o povolení dočasného financování projektu
z prostředků na provoz školy
16. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ o souhlas s přijetím účelově určeného finančního
daru
17. Projednání návrhu na znovu zprovoznění WC na autobusovém nádraží
18. Projednání žádosti ředitelky MŠ Toužim o použití finančních prostředků z rezervního
fondu
K bodu č. 1/4/2018:
P. místostarosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a
konstatoval, že úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
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Usnesení č. 2/4/2018:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 335/16 na nebytový prostor v budově
č.p. 53 v Plzeňské ulici v Toužimi, o výměře 64,95 m2, uzavřené s ***** *****, bytem
*****, *****, dohodou k 31. 3. 2018.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3/4/2018:
Rada schvaluje záměr na nájem nebytového prostoru (3x místnost + WC) o výměře
64,95 m2 v Toužimi, Plzeňské ulici, v domě č.p. 53.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 4/4/2018:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 035/09, na nájem zahrádky č. 19 o
výměře 119 m2, na části pozemku parc. č. 2843/10 v k.ú. Toužim, uzavřené s ***** a *****
*****, k 31. 3. 2018.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 5/4/2018:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 19 o výměře 119 m2, na části pozemku
parc. č. 2843/10 v k.ú. Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 6/4/2018:
Rada schvaluje uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce se ZŠ Toužim, p.o., Plzeňská
395, Toužim, na stavbu - sanace podzemních železobetonových konstrukcí, inv. č. 0010,
v hodnotě 349.131,- Kč, ke dni 1. 3. 2018.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 7/4/2018:
Rada schvaluje ukončení stávající nájemní smlouvy č. 316/13 na nebytový prostor o
celkové výměře 77,7 m2, v budově č.p. 435 v Plzeňské ulici v Toužimi a zároveň schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové výměře 77,7 m 2, v budově č.p.
435 v Plzeňské ulici v Toužimi, za účelem provozování zubní laboratoře, se společností Zubní
ordinace Manětín, s.r.o., Manětín 220, 331 62 Manětín, IČ: 6350 5631, zastoupenou
jednatelem MUDr. Jaroslavem Kolesou, s platností od 1. 3. 2018, na dobu neurčitou.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 8/4/2018:
Rada schvaluje bezplatný pronájem sportovní haly HZS Karlovarského kraje, Stanici
Toužim, dne 11. 4. 2018, k uspořádání 1. ročníku halového nohejbalu.
Hlasování: 3/0/1
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K bodu č. 9/4/2018:
Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Toužim v roce 2017.
Usnesení č. 10/4/2018:
Rada zamítá navrhovanou kupní cenu ve výši ve výši 2.510,- Kč předloženou
prodávajícím s. p. Lesy ČR za odkoupení pozemku parc. č. 3115/4 o výměře 3 m2 v k.ú.
Toužim a navrhuje kupní cenu ve výši 1.910,- Kč, bez nákladů za vyhotovení druhého
znaleckého posudku.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 11a/4/2018:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného a nevyužívaného majetku města Toužim
z evidence navržené likvidační komisí. Jedná se o 43 položek s celkovou pořizovací cenou
157.709,42 Kč.
Hlasování:4/0/0
K bodu č. 11b/4/2018:
Rada bere na vědomí návrh likvidační komise na vyřazení poškozené motorové pily
zn. HUSQVARNA, inv. č. 0344, s pořizovací cenou 20.290,- Kč s tím, že návrh na vyřazení
bude projednán na zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 12/4/2018:
Rada bere na vědomí informace o vývoji sběru a třídění separovaného odpadu a
komunálního odpadu na území města Toužim v roce 2017.
K bodu č. 13/4/2018:
Rada bere na vědomí výroční zprávu Pečovatelské služby Toužim, organizační složky
města Toužim za rok 2017.
Usnesení č. 14/4/2018:
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. 12/2018 – 13/2018.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 15/4/2018:
Rada schvaluje ředitelce ZŠaMŠ Toužim, p.o., čerpání finančních prostředků určených
na provoz školy na dočasné financování projektu „Realizace lokálních sítí v gramotnostech“.
Hlasování: 4/0/0
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Usnesení č. 16/4/2018:
Rada schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro ZŠaMŠ Toužim, p. o.,
Plzeňská 395, Toužim, v celkové výši 3.038,- Kč, od nadačního fondu Drab foundation, Na
Poříčí 1079/3a, Palladium, 110 00 Praha 1, IČ: 0326 5561, na úhradu stravného pro 2 žáky
školy v období od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 17/4/2018:
Rada navrhla zjistit podmínky pro opětovné zprovoznění WC na autobusovém nádraží
v Toužimi.
Usnesení č. 18/4/2018:
Rada schvaluje ředitelce MŠ Toužim použití finančních prostředků ve výši 38.317,Kč z rezervního fondu na vyrovnání rozpočtu za rok 2017.
Hlasování: 4/0/0
Zapsal: Charvát

………………………………
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.

4

