MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 9/2018
Datum: 9. 5. 2018
Č.j.:1819/18/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 9/2018
Ze schůze Rady města Toužim č. 9 konané dne 7. května 2018

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání revokace usnesení Rady města Toužim č. 3b/6/2018
3. Projednání žádosti o nájem pozemku
4. Projednání záměru na prodej pozemku
5. Projednání Inspekční zprávy z inspekce ČŠI v MŠ Toužim
6. Projednání žádosti organizace Český západ, o.p.s.
7. Projednání žádosti ředitele ZUŠ Toužim
8. Projednání návrhu na zrušení OZV č. 27/2000
9. Projednání žádosti spolku Linka bezpečí
10. Projednání žádosti na rozšíření veřejného osvětlení

K bodu č. 1/9/2018:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.

Usnesení č. 2/9/2018:
Rada revokuje usnesení č. 3b/6/2018 ze zasedání Rady města Toužim dne 26. března
2018 a nahrazuje ho tímto textem: „Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 2 o výměře
250 m2, na části pozemku parc. č. 1244/4 a části pozemku parc. č. 51/1, oba v k.ú. Toužim.“
Hlasování: 5/0/0
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Usnesení č. 3/9/2018:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 22, na části pozemku p. č.
2843/10, o výměře 265 m2 v k.ú. Toužim s ***** *****, bytem *****, na dobu neurčitou,
s platností od 1. 6. 2018.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 4/9/2018:
Rada odložila projednání žádosti ***** *****, bytem *****, *****, o prodej části
pozemku parc. č. 372/3 o výměře cca 1.900 m2 v k.ú. Luhov u Toužimi na zahradu a
v pozdější době možnou výstavbu rekreačního objektu s tím, že pověřila pí Šnoblovou
informovat žadatele o možných variantách prodeje.
K bodu č. 5/9/2018:
Rada bere na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce z inspekční činnosti
v MŠ Toužim.
Usnesení č. 6/9/2018:
Rada posoudila záměr na poskytování sociální služby dluhové a rodinné poradny
(odborné sociální poradenství) na území města Toužim ze strany organizace Český západ,
o.p.s., Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim, a konstatovala, že poskytování této služby je zcela
nepochybně potřebné, avšak spolufinancování formou dotace v roce 2019 zamítla. Důvodem
je nezavazovat příslibem poskytnutí dotace budoucí vedení obce (na podzim budou
komunální volby) a navíc o případné dotaci se rozhoduje v příslušném kalendářním roce
v souladu s Pravidly pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/9/2018:
Rada schvaluje řediteli ZUŠ Toužim převod finanční částky ve výši 20.000,- Kč
z rezervního do investičního fondu, z důvodu oprav hudebních nástrojů.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 8/9/2018:
Rada bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se zrušuje
OZV č. 27/2000, požární řád obce s tím, že návrh OZV, bude projednán na zasedání
zastupitelstva.
Usnesení č. 9/9/2018:
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč spolku Linka bezpečí,
z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8.
Hlasování: 5/0/0
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Usnesení č. 10/9/2018:
Rada zamítá rozšíření veřejného osvětlení na kraji obce Bezděkov, kde probíhá
výstavba loveckého penzionu, neboť na tuto akci není zpracovaná žádná projektová
dokumentace, tudíž ani není vydáno příslušné povolení stavebního úřadu potřebné k realizaci
a navíc tato investice není zahrnutá v rozpočtu města Toužim. V neposlední řadě není
projednáno umístění osvětlení na pozemcích jiného vlastníka.
Hlasování: 5/0/0
Zapsal: Charvát

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

……………………………
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.
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