MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 24/2018
Datum: 18. 12. 2018
Č.j.:4943/18/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 24/2018
Ze schůze Rady města Toužim č. 24 konané dne 17. prosince 2018

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání žádosti na nájem pozemku
Projednání oznámení ředitele ZUŠ Toužim o vyhlášení ředitelského volna
Projednání žádosti o pronájem bytu v Komárově č.p. 29
Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt
Projednání návrhu na vyřazení majetku MŠ Toužim
Projednání návrhu ceny za nájem hrobového místa a služby spojené s nájmem a ceny za
individuální služby na veřejném pohřebišti pro rok 2019
8. Projednání ceníku služeb TSM Toužim na rok 2019
9. Projednání návrhu změny Smlouvy o výpůjčce uzavřené s TSM Toužim
10. Projednání návrhu změny Smlouvy o výpůjčce uzavřené s BH města Toužim
11. Projednání návrhu 1/3 zastupitelů ke svolání zasedání zastupitelstva
12. Projednání návrhu rozpočtových opatření
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K bodu č. 1/24/2018:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Návrh usnesení č. 2/24/2018:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. 933/1, o výměře
3.900 m2 v k. ú. Radyně, za účelem sekání trávy, s ***** *****, bytem ***** ******,
s platností od 1. 1. 2019, na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 2/24/2018 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

K bodu č. 3/24/2018:
Rada bere na vědomí oznámení ředitele ZUŠ Toužim, o vyhlášení ředitelského volna
ve dnech 3. a 4. 1. 2019, z organizačních a technických důvodů.
K bodu č. 4/24/2018:
Rada bere na vědomí zpětvzetí žádosti ***** *****, o pronájem bytu v obci Komárov
č. p. 29.
Návrh usnesení č. 5/24/2018:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 13 v DPS, Malé náměstí č. p. 468,
Toužim, uzavřené s ***** ******, k 31. 12. 2018.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/24/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/24/2018:
Rada schvaluje vyřazení nefunkčního majetku MŠ Toužim, s celkovou pořizovací
cenou 28.034,- Kč, z účetní evidence MŠ Toužim s tím, že k likvidaci bude předán oprávněné
osobě.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/24/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/24/2018:
Rada schvaluje ceny za nájem hrobového místa a služby spojené s nájmem a ceny za
individuální služby na veřejném pohřebišti v Toužimi na rok 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/24/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/24/2018:
Rada schvaluje ceník za svoz komunálního odpadu pro obyvatele a pro právnické
subjekty, ceník služeb prováděných TSM Toužim a ceník využívání sportovní haly a
víceúčelového hřiště na rok 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 8/24/2018 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 9/24/2018:
Rada schvaluje předání následujícího majetku města do výpůjčky TSM Toužim, p. o.,
Plzeňská 333, Toužim a to formou dodatku Smlouvy o výpůjčce, s platností od 18. 12. 2018:
inv.č. 0750

Orientační systém – informační tabule

115.470,- Kč

inv.č. 0414

Místní komunikace, chodník - I. etapa Janova
- jedná se o technické zhodnocení – výstavba propojky
chodníku Na Zámecké - Janova

180.279,- Kč

inv.č. 0521

Rekonstrukce veřejného prostranství - park
- jedná se o technické zhodnocení – rekonstrukce
mlatových cest

433.831,- Kč

inv.č. 0400

Rekonstrukce sportovního areálu
9.389.040,91 Kč
- jedná se o technické zhodnocení – rekonstrukce
hlavního fotbalového hřiště, rekonstrukce tréninkového
hřiště a multifunkčního hřiště

inv.č. 0679

Parkoviště Sídliště před č. p. 409 a č. p. 410

inv.č. 0761

Komunikace před MěÚ

inv.č. 0747

Parkoviště u pošty

inv.č. 0298

Autobusové nádraží – příjezdové komunikace a chodník 253.577,- Kč
- jedná se o technické zhodnocení – rekonstrukce schodiště

inv.č. 0767

Rybník s hrází – Nežichov p.p.č.1
- jedná se o zjištěný majetek v reprodukční ceně

88.142,- Kč

inv.č. 0768

Kosmová-komunikace náves a ke garážím
- jedná se o zjištěný majetek v reprodukční ceně

443.212,- Kč

inv.č. 0769

Kosmová - chodník na návsi přes lávku
- jedná se o zjištěný majetek v reprodukční ceně

301.930,- Kč

Výsledek hlasování:

Pro: 4

856.826,39 Kč
1.148.747,79 Kč
621.172,52 Kč

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/24/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10/24/2018:
Rada schvaluje předání následujícího majetku města do výpůjčky BH města Toužim,
p. o., Sídliště 428, Toužim a to formou dodatku Smlouvy o výpůjčce, s platností od 18. 12.
2018:
inv.č. 0047 Obytný dům čp. 287
- rekonstrukce bytu č. 2 – plynové topení
49.639,- Kč
- rekonstrukce bytu č. 4 – plynové topení
154.600,- Kč
jedná se o technické zhodnocení domu
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Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/24/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/24/2018:
Rada schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim, které se uskuteční
27. 12. 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti na MěÚ Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/24/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12/24/2018:
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. 66/2018 a 67/2018.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/24/2018 bylo přijato.

Zapsal: Charvát

……………………….…….
Mgr. Zdeňka ZEMANOVÁ
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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