MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 20 Toužim

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 2/2018
Ze schůze Rady města Toužim č. 2 konané dne 29. ledna 2018

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání záměru na nájem pozemku
3. Projednání zprávy o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu PČR Obvodní
oddělení v Toužimi za rok 2017
4. Projednání návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti
5. Projednání nabídky na zpracování analýzy GDPR včetně zajištění pověřence GDPR
6. Projednání záměru na pronájem nebytového prostoru
7. Projednání návrhů rozpočtových opatření
K bodu č. 1/2/2018:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Usnesení č. 2/2/2018:
Rada schvaluje záměr na nájem části pozemku parc. č. 316/2 v k.ú. Toužim o výměře
1 m2 .
Hlasování: 5/0/0

K bodu 3/2/2018:
Rada bere na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu PČR
Obvodní oddělení v Toužimi za rok 2017.

Usnesení č. 4/2/2018:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti, stavba č. IV-12-001240/VB/1 „TOUŽIM, KV, LACHOVICE, p.č.
1088/8, kNN“, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, zastoupené společností ELEKTROPLAN, s.r.o., Nejdecká 160/8, Karlovy
Vary, IČ: 2639 4472.
Hlasování: 5/0/0

K bodu 5/2/2018:
Rada bere na vědomí nabídku na analýzu GDPR a na zajištění pověřence GDPR pro
město Toužim a její příspěvkové organizace ze strany společnosti VARiKO, s.r.o., Lesní 65,
312 00 Plzeň 4, s tím, že o nabídce prozatím nebude rozhodovat.
Usnesení č. 6/2/2018:
Rada schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru v Toužimi, Plzeňské ulici č.p.
435 o celkové výměře 77,7 m2.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/2/2018:
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. 6/2018 – 8/2018.
Hlasování: 5/0/0
Zapsal: Charvát
V Toužimi 30. ledna 2018

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

……………………………
Alexandr ŽÁK
starosta

