MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 13/2018
Datum: 3. 7. 2018
Č.j.:2556/18/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 13/2018
Ze schůze Rady města Toužim č. 13 konané dne 2. července 2018

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání záměrů na prodej pozemků
Projednání informace o turistické akci „Radyňská cihla“
Projednání žádosti ředitele TSM Toužim o schválení výsledku veřejné zakázky
Projednání nabídky zapojení do projektu „28. Říjen: Res Publika – Věc veřejná“
Projednání výsledku veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce parkoviště u
hřbitova“
7. Projednání návrhů rozpočtových opatření
1.
2.
3.
4.
5.
6.

K bodu č. 1/13/2018:
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/13/2018:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 293/2, o výměře cca 160 m 2
v k.ú. Toužim, za účelem rozšíření zahrady, přičemž přesná výměra a nové číslo oddělené
části pozemku budou stanoveny geometrickým plánem.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 2b/13/2018:
Rada zamítá záměr na prodej části pozemku parc. č. 3188/1, o výměře cca 12 m2 v k.ú.
Toužim, za účelem rozšíření příjezdové cesty k domu, z důvodu přítomnosti inženýrských sítí.
Hlasování: 5/0/0
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K bodu č. 3/13/2018:
Rada bere na vědomí informaci o připravované turistické akci „Radyňská cihla“, která
se uskuteční dne 6. 7. 2018 v bývalé radyňské cihelně.
Usnesení č. 4/13/2018:
Rada schvaluje výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky na akci: „Oprava
komunikace Toužim, Plzeňská ulice u č.p. 308, 311, 365, 366“, kterým byla vybrána firma
Froněk, spol. s.r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, IČ: 4753 4630.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/13/2018:
Rada zamítá nabídku spolku Mladé Česko, z. s. , Nad Novou Libní 1857/10, 182 00
Praha 8 – Libeň, IČ: 061 28 751, na zapojení města Toužim do projektu „28. Říjen: Res
Publika – Věc veřejná“
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/13/2018:
Rada zamítá zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce parkoviště u
hřbitova“ firmě EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy
Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, z důvodu neúměrně vysoké ceny.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/13/2018:
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. 33/2018 – 34/2018.
Hlasování: 5/0/0
Zapsal: Charvát

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

……………………………
Alexandr ŽÁK
starosta
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