MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 2/2022
Datum: 1. 2. 2022
Č. j.: 1135/22/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 2/2022
Ze schůze Rady města Toužim č. 2 konané dne 31. ledna 2022

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti o poskytnutí finančních prostředků spolku Drosera, z. s.
3. Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a. s. – Toužim
4. Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a. s. – Komárov u Štědré
5. Projednání návrhu smlouvy o výpůjčce s KSÚS Karlovarského kraje, p. o.
6. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim o povolení přijmout dar
7. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o povolení přijmout dar
8. Projednání návrhu na vyřazení majetku ZŠaMŠ Toužim
9. Projednání zprávy z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu: „Rekonstrukce
elektroinstalace v ZŠ Toužim – pavilon A“
10. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim o schválení výsledku veřejné zakázky
11. Projednání návrhu odpisového plánu TSM Toužim na rok 2022
12. Projednání programu zasedání zastupitelstva
13. Projednání návrhů rozpočtových opatření

K bodu 1 :
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulé schůze a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Návrh usnesení č. 2/2/2022:
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč, spolku DROSERA,
z.s., Bublava č. p. 791, 358 01 Bublava, na provoz Záchranné stanice pro handicapované
živočichy na Bublavě, na rok 2022.

1

Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/2/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/2/2022:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-0007701/VB/1, Toužim (KV), Sídliště z TS Sídliště, kNN, v předpokládaném
rozsahu omezení 60 bm, za jednorázovou náhradu ve výši 5.900,- Kč bez DPH, se společností
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 2472 9035,
zastoupenou administrativně technickým pracovníkem společnosti MARTIA, a. s., ******
************.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/2/2022 bylo schváleno.
K bodu č. 4/2/2022:
Rada bere na vědomí návrh smlouvy o budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. č. IV-12-0018304/Toužim, KV, Komárov, p. č. 1900, vNN,
kNN, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, IČ: 2472 9035, zastoupenou projektantem společnosti Senergos, a. s., ********
**********, s tím, že nesouhlasí s jednorázovou náhradou ve výši 4.800,- Kč bez DPH a
navrhuje jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč bez DPH za jeden metr, což celkově činí
7.000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 5/2/2022:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce č. V/1402/TO/2021, jejímž předmětem
je výpůjčka části pozemku parc. č. 3098/1 – ostatní plocha – silnice, v k. ú. Toužim, o trvalém
záboru o ploše v součtu 60 m2, za účelem záboru pro přípravu a realizaci stavby „Toužim –
výstavba PM a Bike hřiště“, s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČ: 7094 7023.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/2/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/2/2022:
Rada schvaluje přijetí věcného daru – 1.650 ks antigenních testů SARS-CoV-2 SEJOY v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, pro ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská
395, Toužim, od Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, IČ:
7089 1168.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 6/2/2022 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 7/2/2022:
Rada schvaluje přijetí věcného daru – 125 ks antigenních testů SEJOY, v souvislosti
s výskytem onemocnění COVID-19, pro ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, od
Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 7089 1168.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/2/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/2/2022:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného majetku ZŠaMŠ Toužim, p. o., jedná se o 3
položky v celkové pořizovací hodnotě 12.322,20 Kč, z účetní evidence ZŠaMŠ Toužim, p. o.,
s tím, že k likvidaci bude předán oprávněné osobě, neboť zřizovatel o tento majetek nemá
zájem.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/2/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/2/2022:
Rada schvaluje výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu:
„Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Toužim – pavilon A“, kterým byla vybrána firma
LEMONTA, s. r. o., Chebská 53, Sokolov, IČ: 2521 6023, s nejnižší nabídkovou cenou ve
výši 4.546.610,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/2/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10/2/2022:
Rada schvaluje výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Nákup travní sekačky“,
kterým byla vybrána firma PEKASS, a. s., Přátelství 987, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, IČ:
4169 3426, nabízející nejnižší cenu a to 549.000,- Kč bez DPH, za níž bude pořízena travní
sekačka GRILLO FD 900 4 WD.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/2/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/2/2022:
Rada schvaluje odpisový plán TSM Toužim, p. o., na rok 2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 11/2/2022 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 12/2/2022:
Rada schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim, které se
uskuteční 10. 2. 2022 od 17:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ Toužim
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13/2/2022:
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. 1-3/2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/2/2022 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 1. února 2022
Zapisovatel: Charvát

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. 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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