MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 16/2018
Datum: 28. 8. 2018
Č.j.: 3252/18/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 16/2018
Ze schůze Rady města Toužim č. 16 konané dne 27. srpna 2018
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání záměru na nájem pozemku
3. Projednání záměru na prodej pozemku
4. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
5. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí 2018
6. Projednání nabídky na rekonstrukci části mlatových cest v parku na sídlišti
7. Projednání obsazení uvolněného bytu v DPS Toužim
8. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim o schválení příspěvku na plavání
9. Projednání žádosti ředitele ZUŠ Toužim o stanovené úplaty za vzdělávání
10. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o povolení přijmout finanční dar
11. Projednání žádosti vedoucího BH města Toužim o změnu vytápění dvou bytů
12. Příprava programu zasedání zastupitelstva
13. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2019 pro HZS Karlovarského kraje
14. Projednání návrhů rozpočtových opatření
K bodu č. 1/16/2018:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Usnesení č. 2/16/2018:
Rada schvaluje záměr na nájem části pozemku parc. č. 3188/1, o výměře 12 m2 v k.ú.
Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3/16/2018:
Rada zamítá záměr na prodej pozemku parc. č. 119/9, o výměře 509 m2 v k.ú.
Lachovice.
Hlasování: 5/0/0
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Usnesení č. 4/16/2018:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120011444/VB/002 „Toužim, KV, Plzeňská, pč. 399/2, kNN“, se společností ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností
Senergos, a. s., Družstevní 452/13a, Ostopovice, zastoupená Zdeňkou Zdychyncovou, Hlavní
667, Tlučná.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 5/16/2018:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí
2018 s tím, že zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 6/16/2018:
Rada schvaluje zadat rekonstrukci části mlatových cest v parku na sídlišti v Toužimi
firmě Josef Vojtěchovský, Lidická 403, 364 61 Teplá, IČ: 4687 4984.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/16/2018:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v DPS, na adrese Sídliště 124,
Toužim, s ***** *****, bytem ***** *****, s platností od 1. 9. 2018, na dobu neurčitou.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/16/2018:
Rada schvaluje žádost ředitelky ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, o čerpání
finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele v předpokládané výši 10.000,- Kč na jeden kurz,
na zajištění kurzů plavání pro žáky 2. – 5. ročníků ZŠ Toužim, ve školním roce 2018/2019.
Hlasování: 4/0/1
Usnesení č. 9/16/2018:
Rada schvaluje školné ve výši dle zápisu za vzdělávání v ZUŠ Toužim, p.o., Plzeňská
395, Toužim, ve školním roce 2018/2019.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10/16/2018:
Rada schvaluje přijetí účelově určeného daru ve výši 50.000,- Kč pro ZŠaMŠ Toužim,
p.o., Plzeňská 395, Toužim, od státního podniku Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Králové, na financování projektu „Les očima dětí“, spočívající ve
vybavení výtvarného ateliéru moderními učebními pomůckami.
Hlasování: 5/0/0
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Usnesení č. 11/16/2018:
Rada schvaluje montáž plynového topení u dvou zbývajících bytů v bytovém domě
v Toužimi, Družstevní ulici č. p. 287, kterou provede firma Manfred Scherbaum
vodoinstalatérství, topenářství se sídlem Plzeňská 149, Toužim, IČ: 1282 4461.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 12/16/2018:
Rada bere na vědomí návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim konaného
dne 20. 9. 2018 s tím, že na příští schůzi schválí konečný návrh programu.
K bodu č. 13/16/2018:
Rada bere na vědomí žádost HZS Karlovarského kraje o dotaci na 2. etapu zateplení
budovy Stanice Toužim (sídlo ZZS Karlovarského kraje) a to ve výši 250.000,- Kč s tím, že
pokud bude dotace schválena na zasedání zastupitelstva, bude částka 250.000,- Kč
zapracována do návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2019.
Usnesení č. 14/16/2018:
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. 44/2018 až 49/2018.
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 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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