MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 6/2019
Datum: 13. 3. 2019
Č.j.: 760/19/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 6/2019
Ze schůze Rady města Toužim č. 6 konané dne 11. března 2019

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání žádosti na nájem pozemků
Projednání žádosti SRPDŠ při ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou o pronájem hudebního podia
Projednání návrhu Nájemní smlouvy č. 28N19/29
Projednání návrhu Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby –
zařízení US/1301/TO/2019
6. Projednání žádosti o poskytnutí sálu Sokolovny na charitativní akci
7. Projednání žádosti člena Českého týmu transplantovaných, o. s., o finanční příspěvek
8. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim o vyřazení majetku
9. Projednání žádosti Osadního výboru Třebouň
10. Projednání návrhů rozpočtových opatření
1.
2.
3.
4.
5.

K bodu 1 :
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. 2a/6/2019:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 414, o
výměře 4.400 m2 a části pozemku parc. č. 411, o výměře 600 m2 v k. ú. Lachovice, za účelem
sekání trávy po předešlé kultivaci s ***** *****, trvale bytem *****, ***** *****,
s platností od 1. 4. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 2a/6/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 2b/6/2019:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. 55/3, o výměře
2
154 m v k. ú. Toužim, za účelem sekání trávy s ***** ***** a ***** *****, oba bytem
***** *****, s platností od 1. 4. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2b/6/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 2c/6/2019:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. 55/1, o výměře
2
837 m v k. ú. Toužim, za účelem sekání trávy s ***** ***** ******, oba bytem *****
*****, *****, s platností od 1. 4. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2c/6/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 3/6/2019:
Rada schvaluje bezúplatné zapůjčení hudebního podia Spolku rodičů, přátel a dětí
školy při ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou, který pořádá
v Bečově nad Teplou dne 29. 6. 2019 tradiční prázdninovou akci pro děti a dospělé s názvem
„Balónková párty.“
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/6/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 4/6/2019:
Rada schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 28N19/29 s Českou republikou –
Státním pozemkovým úřadem, se sídlem 130 00 Praha 3 – Žižkov, Husinecká 1024/11a, na
základě které si město Toužim za úplatu, pronajme část pozemku p. č. 1575/3, o výměře 11
m2, část pozemku p. č. 1583/1, o výměře 85 m2 a část pozemku p. č. 1583/3, o výměře 29 m2,
vše v k. ú. Toužim, za účelem realizace stavby „Smíšená cyklostezka a chodník Toužim –
Kosmová,“ na dobu neurčitou od 1. 4. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 4/6/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 5/6/2019:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby
– zařízení č. US/1301/TO/2019 s Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a
údržbou silnic Karlovarského kraje, p. o., na základě které město Toužim umístí za úplatu na
jejich pozemcích stavbu - rozvody a stožáry veřejného osvětlení.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/6/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/6/2019:
Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu Sokolovny, na uspořádání charitativní akce
na podporu léčby místní holčičky ***** *****, žadatelce ***** *****, bytem *****, *****,
s tím, že termín konání akce bude stanoven po dohodě s vedoucím Bytového hospodářství
města Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/6/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/6/2019:
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro ***** *****,
*****, *****, člena Českého týmu transplantovaných, o. s., IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha
4, na účast na 22. Světových hrách transplantovaných, které se budou konat v anglickém
Newcastle Gateshead v termínu 17. 8. – 24. 8. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/6/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/6/2019:
Rada schvaluje vyřazení nefunkčního repasovaného kopírovacího stroje CANON iR2020i, inv. č. 775 724, pořízeného za částku 18.671,- Kč, z účetní evidence ZŠ Toužim s tím,
že k likvidaci bude předán oprávněné osobě.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/6/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9a/6/2019
Rada schvaluje nákup vývěsní tabule a její umístění na zastávku autobusu v obci
Třebouň.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 9a/6/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

K bodu č. 9b/6/2019
Rada bere na vědomí návrh na změnu složení Osadního výboru v Třebouni s tím, že
odvolání a ustanovení člena a volbu předsedy Osadního výboru v Třebouni bude dle
vyhrazené pravomoci projednáno na zastupitelstvu města.
Návrh usnesení č. 10/6/2019:
Rada schvaluje a provádí, v souladu se schváleným rozsahem provádět rozpočtová
opatření dle usnesení Zastupitelstva města Toužim č. 13/6/2018 ze dne 22. 11. 2018,
rozpočtová opatření č. 6/2019 a 7/2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/6/2019 bylo schváleno.

Zapisovatel: Charvát
Zápis byl vyhotoven dne: 13. března 2019

Starosta:
Alexandr ŽÁK

.................................. dne

…………..…………

.................................. dne

…..…………………

Místostarosta:
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.

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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