MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 8/2020
Datum: 20. 4. 2020
Č.j.: 1322/20/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 8/2020
Ze schůze Rady města Toužim č. 8 konané dne 20. dubna 2020

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání záměru na prodej pozemku
Projednání žádosti o souhlas s umístěním sídla sportovního spolku
Projednání informace vedoucího BH města Toužim o převzetí bytu
Projednání informace Karlovarského kraje o náborovém příspěvku pro učitele
Projednání předběžného programu zasedání zastupitelstva
Projednání informace ředitelky ZŠ Toužim, o odstranění nedostatků zjištěných KHS KK
Projednání návrhů rozpočtových opatření

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. 2/8/2020:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 66/3, o výměře cca 240 m2,
v k. ú. Toužim, za účelem rozšíření zahrádky, přičemž přesná výměra a nové číslo oddělené
části pozemku budou stanoveny geometrickým plánem.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/8/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/8/2020:
Rada schvaluje sídlo spolku OLD BOYS FOTBAL – CLUB TOUŽIM, v budově
sportovní haly v Toužimi, Školní 492, 364 01 Toužim.
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Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/8/2020 bylo schváleno.
K bodu č. 4/8/2020:
Rada bere na vědomí informaci vedoucího Bytového hospodářství Toužim, o převzetí
bytu č. 7, velikosti 2 + 1 a výměře 87,8 m2, na adrese Toužim, Plzeňská 395, s tím, že byt
bude nejprve opraven a k pronájmu připraven od 1. 6. 2020.
K bodu č. 5/8/2020:
Rada bere na vědomí možné poskytování náborového příspěvku pro nové učitele
základních škol s tím, že se město Toužim v letošním kalendářním roce nebude podílet na
spolufinancování poloviny náborového příspěvku, který by činil maximálně 200.000,- Kč,
z důvodu současné situace, v jejímž důsledku bude rozpočet města Toužim ovlivněn
výpadkem příjmů z rozpočtového určení daní.
Návrh usnesení č. 6/8/2020:
Rada schvaluje svolat zasedání Zastupitelstva města Toužim na den 14. května 2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/8/2020 bylo schváleno.

K bodu 7/8/2020:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Toužim, o odstranění nedostatků
zjištěných Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje, o nevyhovujícím umělém
osvětlení v kovodílně a dřevodílně ZŠ Toužim.
Návrh usnesení č. 8/8/2020:
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,
rozpočtové opatření č. 15/2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 8/8/2020 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 20. dubna 2020
Zapisovatel: Charvát
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Zdrželi se: 0

Starosta:
Alexandr ŽÁK

..................................

dne

…..…………………

..................................

dne

…..…………………

Místostarosta:
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.
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