MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 10/2018
Datum: 22. 5. 2018
Č.j.:2011/18/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 10/2018
Ze schůze Rady města Toužim č. 10 konané dne 21. května 2018

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání záměru na prodej pozemku
3. Projednání žádosti Osadního výboru v Prachometech
4. Projednání Směrnice č. 2/2018 – Oběh účetních dokladů
5. Projednání zprávy o hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2018
6. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim o převod finančních prostředků
7. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim o schválení vyřazení majetku
8. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim o změnu Zřizovací listiny
9. Projednání zápisu z roční prověrky BOZP v ZŠ Toužim
10. Projednání nabídky firmě Josef Vojtěchovský
11. Projednání nabídek na rozšíření chodníku u OD COOP
12. Projednání aktualizace programu regenerace městské památkové zóny
13. Projednání návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti
14. Projednání žádosti o prominutí poplatků z prodlení
15. Projednání žádosti o schválení odpisu pohledávky
16. Projednání návrhů rozpočtových opatření
K bodu č. 1/10/2018:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Usnesení č. 2/10/2018:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 372/3 o výměře cca 1.900 m2
v k.ú. Luhov u Toužimi za účelem stavby dřevěného zahradního domku a studny, přičemž
přesná výměra a nové číslo oddělené části pozemku budou stanoveny geometrickým plánem.
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Podmínkou prodeje bude předkupní právo města Toužim na dobu 10 let pro případ, že
pozemek bude využit k výstavbě objektu pro bydlení nebo rekreaci.
Hlasování: 3/0/0
Usnesení č. 3/10/2018:
Rada schvaluje nákup lavičky a odpadkového koše a jejich umístění na zastávku
autobusu v obci Prachomety.
Hlasování: 3/0/0
Usnesení č. 4/10/2018:
Rada schvaluje novou Směrnici č. 2/2018 – „Oběh účetních dokladů“ s účinností od
1. 6. 2018 a zároveň ruší usnesení č. Rady města Toužim č. 9/2011, bod 13 ze dne 4. 4. 2011,
kterým byl schválen limit pokladny města Toužim.
Hlasování: 3/0/0
K bodu č. 5/10/2018:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí
roku 2018.
Usnesení č. 6/10/2018:
Rada schvaluje ZŠ Toužim přijetí finančního bezúčelového daru ve výši 65.814,04 Kč
od Euroregia Egrensis a zároveň schvaluje převod finanční částky ve výši 40.000,- Kč
z rezervního do investičního fondu, z důvodu uhrazení opravy posledního anglického dvorku.
Hlasování: 3/0/0
K bodu č. 7/10/2018:
Rada bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ Toužim o vyřazení nefunkčních
kopírovacích strojů Canon iR 2270, inv. č. 774 970, pořízeného v roce 2010 za částku
38.688,- Kč a Canon iRC 2380, inv. č. 775 244, pořízeného v roce 2013 jako repasovaný za
částku 28.600,- Kč s tím, že návrh na vyřazení bude projednán na zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 8/10/2018:
Rada bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ Toužim o změnu Zřizovací listiny
s účinností od 1. 9. 2018 s tím, že tato změna bude projednána na zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 9/10/2018:
Rada bere na vědomí zápis z roční prověrky BOZP v ZŠ Toužim.
Usnesení č. 10/10/2018:
Rada schvaluje zadat výstavbu nového propojovacího chodníku v Toužimi mezi ulicí
Zámecká a Janova firmě Josef Vojtěchovský – Stavební sdružení Teplá, Lidická 403, Teplá.
Hlasování: 3/0/0
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Usnesení č. 11/10/2018:
Rada schvaluje zadat rozšíření chodníku v Toužimi u OD COOP firmě Josef
Vojtěchovský – Stavební sdružení Teplá, Lidická 403, Teplá, která předložila nejnižší
cenovou nabídku.
Hlasování: 3/0/0
K bodu č. 12/10/2018:
Rada bere na vědomí aktualizaci Programu regenerace MPZ Toužim na roky 2016 až
2020 s tím, že tato aktualizace bude projednána na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 13/10/2018:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-0013223/VB1 „Bezděkov p.č. 1/1 a p.č. 68/1 kNN“, se
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
zastoupené společností Stav-elektro, s.r.o., Vintířovská 1149, Chodov, IČ: 2635 5639.
Hlasování: 3/0/0
K bodu č. 14/10/2018:
Rada bere na vědomí žádost o prominutí poplatků z prodlení z platebního rozkazu č.
29 RO 585/2004-8 ve výši 41.937,- Kč s tím, že tato žádost bude projednána na zasedání
zastupitelstva.
Usnesení č. 15/10/2018:
Rada schvaluje odpis zůstatku pohledávky včetně nákladů na řízení ve výši 13.014,70
Kč zemřelé pí Evy Wágnerové, posledním bytem Kosmová 39, Toužim, stanovené platebním
rozkazem Okresního soudu v Karlových Varech č. 22 RO 1462/95.
Hlasování: 3/0/0
Usnesení č. 16/10/2018:
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. 23/2018 až 26/2018.
Hlasování: 3/0/0

Zapsal: Charvát

………………………………
Mgr. Milan KADERA
radní

……………………………
Alexandr ŽÁK
starosta
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