MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 2/2020
Datum: 28. 1. 2020
Č.j.: 363/20/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 2/2020
Ze schůze Rady města Toužim č. 2 konané dne 27. ledna 2020

Program:
Kontrola plnění usnesení rady za druhé pololetí loňského roku
Projednání obsazení uvolněného bytu v DPS Toužim
Projednání žádosti spolku Aragonit o poskytnutí finančního daru
Projednání návrhu smlouvy o výpůjčce s KSÚS Karlovarského kraje, p.o.
Projednání žádosti o souhlas s použitím loga města Toužim
Projednání nabídky na zakoupení knihy „Svoboda nebyla zadarmo“ s podtitulem „Po
stopách osvobození“
7. Projednání předběžného programu zasedání zastupitelstva
8. Projednání návrhů rozpočtových opatření
1.
2.
3.
4.
5.
6.

K bodu 1 :
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady za druhé pololetí loňského roku a
konstatoval, že úkoly jsou z převážné části splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Návrh usnesení č. 2/2/2020:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v DPS, na adrese Sídliště 124,
Toužim, s ***** *****, bytem *******, s platností od 1. 2. 2020, na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/2/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/2/2020:
Rada zamítá poskytnutí finančního příspěvku spolku Aragonit, se sídlem Gagarinova
506/20, 360 20 Cheb, na uspořádání XXI. ročníku hudebního festivalu zdravotně postižených
– Souznění.
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Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/2/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/2/2020:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 796/VP/2019, na bezúplatnou
výpůjčku částí pozemků parc. č. 1460/3 a 1459/3 v k. ú. Kosmová o celkové výměře 230 m2,
za účelem přípravy, umístění a provedení stavební akce: „Modernizace mostu ev. č. 198 – 031
Kosmová“ s Krajskou správou a údržbou silnic, Karlovarského kraje, příspěvková organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 282, 356 01, IČO: 7094 7023.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/2/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/2/2020:
Rada schvaluje použití znaku města Toužim pro SH ČMS – pobočného spolku SDH
Toužim, Sídliště 428, 364 01 Toužim, IČO: 6355 7312, pro účely potisku sportovních
stejnokrojů pro kolektiv mladých hasičů Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/2/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/2/2020:
Rada schvaluje zakoupení dvou knih „Svoboda nebyla zadarmo“ s podtitulem „Po
stopách osvobození“.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/2/2020 bylo schváleno.
K bodu č. 7/2/2020:
Rada bere návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim dne 20. 2. 2020 na
vědomí s tím, že na příští schůzi schválí konečný návrh programu.
Návrh usnesení č. 8/2/2020:
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,
rozpočtová opatření č. 3/2020 až 6/2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 8/2/2020 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Zápis byl vyhotoven dne: 28. ledna 2020
Zapisovatel: Charvát

Starosta:
Alexandr ŽÁK

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

dne

…..…………………

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

dne

…..…………………

Radní:
Bc. Robert HRŮZA

Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Toužim je upraven z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů 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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