MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 12/2018
Datum: 19. 6. 2018
Č.j.:2391/18/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 12/2018
Ze schůze Rady města Toužim č. 12 konané dne 18. června 2018

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání záměru na prodej pozemku
3. Projednání žádosti o zapůjčení sportovního areálu
4. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru od spol. Městské lesy Toužim s.r.o.
5. Projednání oznámení ředitele ZUŠ Toužim o čerpání řádné dovolené
6. Projednání vyúčtování finančního daru poskytnutého ZUŠ Toužim
7. Projednání nabídky na zapojení do projektu „Dětská skupina“
8. Projednání programu zasedání zastupitelstva
9. Projednání nabídky na zpracování aktualizace dopravního značení v Toužimi
10. Projednání žádosti o schválení odměny pro ředitelku ZŠ Toužim
11. Projednání žádosti o schválení odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim
12. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o uzavření provozu MŠ Domeček
13. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim o uzavření smlouvy na reklamní poutače
14. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim o schválení víceprací ve sportovní hale
15. Projednání návrhů rozpočtových opatření
K bodu č. 1/12/2018:
P. místostarosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a
konstatoval, že úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Usnesení č. 2/12/2018:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 933/1, o výměře cca 3.000 m2
v k.ú. Radyně, za účelem vytvoření zahrady, přičemž přesná výměra a nové číslo oddělené
části pozemku budou stanoveny geometrickým plánem.
Hlasování: 3/0/0
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Usnesení č. 3/12/2018:
Rada schvaluje uskutečnění kulturní akce s názvem „Toužimské hudební odpoledne“
dne 23. 6. 2018 ve sportovním areálu Toužim, zároveň schvaluje zapůjčení hudebního podia,
pivních setů a zpřístupnění sociálního zařízení.
Hlasování: 3/0/0
Usnesení č. 4/12/2018:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s. r. o., schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč, Sportovnímu klubu Toužim, Školní 492,
Toužim na kulturní akci s názvem „Toužimské hudební odpoledne,“ pořádané dne 23. 6. 2018
ve sportovním areálu města Toužim.
Hlasování: 3/0/0
K bodu č. 5/12/2018:
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZUŠ Toužim, p. o., že v době od 13. 7. 2018
do 29. 7. 2018 a od 2. 8. 2018 do 26. 8. 2018 bude čerpat řádnou dovolenou.
K bodu č. 6/12/2018:
Rada bere na vědomí zprávu ředitele ZUŠ Toužim, o vyúčtování finančního daru,
poskytnutého v roce 2016.
Usnesení č. 7/12/2018:
Rada zamítá nabídku na zapojení města Toužim do projektu „Dětských skupin.“
Hlasování: 3/0/0
Usnesení č. 8/12/2018:
Rada schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim svolaného na den 28.
června 2018.
Hlasování: 3/0/0
Usnesení č. 9/12/2018:
Rada schvaluje zadat aktualizaci Pasportu dopravního značení pro město Toužim, Ing.
Martinu Kohoutovi – IMK projekt, S. K. Neumanna 1006, 363 01 Ostrov, IČ: 1161 2860.
Hlasování: 3/0/0
Usnesení č. 10/12/2018:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitelku ZŠ Toužim ve výši dle
zápisu.
Hlasování: 3/0/0
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Usnesení č. 11/12/2018:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim ve výši dle
zápisu.
Hlasování: 3/0/0
K bodu č. 12/12/2018:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, o uzavření provozu MŠ Domeček z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců MŠ
v termínu od 2. 7. 2018 do 31. 8. 2018, náhradní provoz zajištěn v MŠ Sluníčko.
Usnesení č. 13/12/2018:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Toužim, Sídliště 428,
Toužim, jako pronajímatelem a ***** *****, bytem ***** *****, jako nájemcem, na nájem
30 sloupů veřejného osvětlení v obci Toužim, za účelem umístění reklamních lamposterů, po
dobu od 25. 9. 2018 do 5. 10. 2018, za nájemné ve výši 493,- Kč.
Hlasování: 3/0/0
Usnesení č. 14/12/2018:
Rada schvaluje vícepráce v hodnotě 444.584,- Kč bez DPH, na akci „Opravy podlah
sportovní haly Toužim“, spočívající v nákupu a montáži basketbalových košů, včetně
uzavření dodatku Smlouvy o dílo s fy. Royal Tech, s.r.o., Sportovní podlahy a povrchy,
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ: 2755 8657, která dodávku a montáž zajistí.
Hlasování: 3/0/0
Usnesení č. 15/12/2018:
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. 31/2018 a 32/2018.
Hlasování: 3/0/0
Zapsal: Charvát

…………………………….
Bc. Robert HRŮZA
radní

……………………………
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 a změně některých zákonů a s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů)
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