MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 15/2018
Datum: 15. 8. 2018
Č.j.: 3092/18/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 15/2018
Ze schůze Rady města Toužim č. 15 konané dne 13. srpna 2018
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti na nájem pozemků
3. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na zahrádku
4. Projednání záměrů na nájem pozemků
5. Projednání návrhu Smlouvy o výpůjčce s Osadním výborem Kosmová
6. Projednání návrhu změny Smlouvy o výpůjčce uzavřené s TSM Toužim
7. Projednání výsledku hospodaření města Toužim za I. pololetí 2018
8. Projednání žádosti Infocentra Toužim o povolení filmování
9. Projednání žádosti vedoucího Teplárenství města Toužim
10. Projednání návrhu likvidační komise
11. Projednání uzavření dodatku Smlouvy o dílo „Rekonstrukce sportovního areálu Toužim“
12. Projednání návrhů rozpočtových opatření
K bodu č. 1/15/2018:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Usnesení č. 2a/15/2018:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 56/1, o
výměře 434 m2 v k. ú. Toužim, za účelem sekání trávy s ***** *****, bytem ***** *****,
s platností od 1. 9. 2018.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 2b/15/2018:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 56/1, o
výměře 400 m2 v k. ú. Toužim, s využitím jako zahrádky s ***** *****, bytem ***** *****,
s platností od 1. 9. 2018.
Hlasování: 4/0/0
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Usnesení č. 3/15/2018:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 145/16 , na nájem zahrádky č. 8, o
výměře 150 m2, na části pozemku parc. č. 1399/1 v k. ú. Toužim, k 30. 9. 2018.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 4a/15/2018:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 8, o výměře 150 m2, na části pozemku
parc. č. 1399/1 v k. ú. Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 4b/15/2018:
Rada schvaluje záměr na nájem části pozemku parc. č. 1696/1, o výměře 187 m2 v
k. ú. Bezděkov, s využitím jako zahrady.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 5/15/2018:
Rada schvaluje uzavření „Smlouvy o výpůjčce“, kterou město Toužim předá
Osadnímu výboru Kosmová do výpůjčky movitou věc - inv. č. 0751, Přístřešek Kosmová
v pořizovací ceně 43.827,17 Kč, stojící na části pozemku parc. č. 1444/4 v k. ú. Kosmová, na
dobu neurčitou, s platností od 1. 9. 2018.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 6/15/2018:
Rada schvaluje předání majetku města Toužim vedeného pod inv. č. 0759, Chodník
Kosmová, v hodnotě 71.226,- Kč do výpůjčky p. o. Technické služby města Toužim, Plzeňská
333, Toužim, a to formou dodatku smlouvy o výpůjčce, s platností od 1. 9. 2018.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 7/15/2018:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Toužim za I. pololetí 2018 s tím, že
zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 8/15/2018:
Rada vzala na vědomí žádost Infocentra Toužim o povolení filmování prostřednictvím
dronu, 100. výročí narození toužimského rodáka Bedřicha Holznera, ale s ohledem na již
uplynulý termín akce filmování, který byl stanoven na 4. 8. 2018, konstatovala, že je
bezpředmětné se touto žádostí zabývat.
Usnesení č. 9/15/2018:
Rada schvaluje náklady ve výši 15.476,- Kč, na opravu rozvodů tepla včetně anuloidu
u domu č. p. 609, jako náklady Teplárenství města Toužim, p. o., Sídliště 428, Toužim.
Hlasování: 4/0/0

2

Usnesení č. 10a/15/2018:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného majetku města Toužim s celkovou pořizovací
cenou 3.860,- Kč, z účetní evidence města Toužim.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 10b/15/2018:
Rada bere na vědomí návrh likvidační komise na vyřazení zastaralé a nevyužité
vitríny, inv. č. 1078, pořízené v roce 2006 za 37.485,- Kč s tím, že návrh na vyřazení bude
projednán na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 11/15/2018:
Rada schvaluje uzavření dodatku Smlouvy o dílo v rámci akce „Rekonstrukce
sportovního areálu Toužim – část hlavní hřiště“, kterým se prodlužuje dokončení stavby na
30. 9. 2018 a schvaluje vícepráce, spočívající v rozšíření drenážního systému u hlavního
hřiště, vybudování chodníku mezi hlavním a tréninkovým hřištěm a zvětšením rozsahu
síťových zábran za brankami v hodnotě 455.983,- Kč bez DPH.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 12/15/2018:
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. 39/2018 až 43/2018.
Hlasování: 4/0/0

Zapsal: Charvát

…………………………….
Mgr. Milan KADERA
radní

……………………………
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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