MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 2/2021
Datum: 26. 1. 2021
Č.j.: 304/21/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 2/2021
Ze schůze Rady města Toužim č. 2 konané dne 25. ledna 2021

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání záměru na prodej pozemku
Projednání návrhu Spolku Lungta na připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“
Projednání návrhu odpisového plánu MŠ Sídliště 429, na rok 2021
Projednání žádosti o vyřazení a schválení nových členů Jednotky SDH Toužim
Projednání odvolání ředitele ZUŠ Toužim
Projednání vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
ZUŠ Toužim, p. o.
8. Projednání OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
9. Projednání předběžného programu zasedání zastupitelstva
10. Projednání cenových nabídek na vytvoření atestace dlouhodobého řízení ISVS
11. Projednání návrhu rozpočtového opatření
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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. 2/2/2021:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2765/56 a části pozemku parc.
č. 2843/10, oba v k. ú. Toužim, o celkové výměře cca 10.000 m2 v k. ú. Toužim, přičemž
přesná výměra a nové číslo oddělené části pozemku budou stanoveny geometrickým plánem.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 1

Usnesení č. 2/2/2021 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 1

Návrh usnesení č. 3/2/2021:
Rada zamítá návrh Spolku Lungta, o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ tím, že město Toužim vyvěsí tibetskou vlajku.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/2/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/2/2021:
Rada schvaluje odpisový plán MŠ Sídliště 429, Toužim, p. o., na rok 2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/2/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/2/2021:
Rada schvaluje vyřazení ***** *****, nar. ********, bytem ********,
**************** a ******** ********, nar. *********, bytem ********, *******,
z JSDH města Toužim, formou výpovědi v souladu s uzavřenými Dohodami o členství
v JSDH města Toužim a zároveň schvaluje jmenování dvou nových členů JSDH města
Toužim, ******* *****, nar. *********, bytem *******, ******* a ******* *********,
nar. ********, bytem ***********, *******, s účinností od 1. 2. 2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/2/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/2/2021:
Rada odvolává p. Jiřího Ullmanna, nar. *********, z vedoucího pracovního místa
ředitele Základní umělecké školy Toužim, příspěvkové organizace, se sídlem Plzeňská 395,
364 01 Toužim, IČ: 6636 1974, ke dni 31. 8. 2021, z důvodu vzdání se tohoto vedoucího
pracovního místa.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/2/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/2/2021:
Rada v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve
znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního
místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Toužim, příspěvkové organizace, se sídlem
Plzeňská 395, 364 01 Toužim, IČ: 6636 1974, s předpokládaným nástupem 1. 9. 2021.
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Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/2/2021 bylo schváleno.
K bodu č. 8/2/2021:
Rada bere na vědomí návrh OZV č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, s tím, že
tato OZV bude projednána na zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 9/2/2021:
Rada bere návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim dne 25. 2. 2021 na
vědomí s tím, že na příští schůzi schválí konečný návrh programu.
Návrh usnesení č. 10/2/2021:
Rada schvaluje zadat vytvoření atestace dlouhodobého řízení ISVS společnosti
EQUICA, a. s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 2649 0951, za částku 19.965,- Kč vč.
DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/2/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/2/2021:
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. 2/2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/2/2021 bylo schváleno.
Zapisovatel: Charvát
Zápis byl vyhotoven dne: 26. ledna 2021

Starosta:
Alexandr ŽÁK

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

…………..…………

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

…………..…………

Místostarosta:
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.
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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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