MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 3/2022
Datum: 15. 2. 2022
Č. j.: 1515/22/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 3/2022
Ze schůze Rady města Toužim č. 3 konané dne 14. února 2022

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby – Komárov u Štědré
3. Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby – Nežichov
4. Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Toužim
5. Projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
6. Projednání žádosti SRPŠ při ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou o pronájem hudebního podia
7. Projednání odkoupení části pozemku parc. č. 44/1 v k. ú. Radyně
8. Projednání návrhu odpisového plánu ZŠaMŠ Toužim na rok 2022
9. Projednání Inventarizační zprávy za rok 2021
10. Projednání odstoupení vybrané firmy z veřejné zakázky malého rozsahu: „Rekonstrukce
elektroinstalace v ZŠ Toužim – pavilon A“
11. 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. 2/3/2022:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. č. IV-12-0018304/Toužim, KV, Komárov, p. č. 1900, vNN, kNN, v
předpokládaném rozsahu omezení 70 m, za jednorázovou náhradu ve výši 4.800,- Kč bez
DPH, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, IČ: 2472 9035, zastoupenou projektantem společnosti Senergos, a. s., *********
***********.
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Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/3/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/3/2022:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 14610/IP-12-0007494//Toužim, KV, Nežichov,
parc. č. 16/1, vNN, kNN, v předpokládaném rozsahu omezení 24 bm, za jednorázovou
náhradu ve výši 2.000,- Kč bez DPH, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 2472 9035, zastoupené společností Stav - elektro, s.
r. o., Vintířovská 1149, 357 35 Chodov, IČ: 2635 5639.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/3/2022 bylo schváleno.
K bodu č. 4/3/2022:
Rada bere na vědomí návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se
společností WORKERA, s. r. o., se sídlem Sokolov, Nádražní 189, IČ: 0538 3650, zastoupené
společností JMK telcom s. r. o., se sídlem Praha 4, Pikovická 870/7, IČ: 0584 8555, s tím, že
nesouhlasí s jednorázovou náhradou ve výši 200,- Kč bez DPH, za každý metr uložení elektro
přípojky, ale s již předjednanou částkou, která činí 250,- Kč za každý metr uložení elektro
přípojky a zároveň požaduje, aby v případě pozemku parc. č. 3069/2 (Tepelská ulice) v k. ú.
Toužim došlo po uložení elektro přípojky k její celoplošné opravě.
Návrh usnesení č. 5/3/2022:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120017127, VB/1, Toužim, KV, Žlutická, pč. 2199/16, kNN, v rozsahu vymezeném
v geometrickém plánu č. 1201-8469/2021, za jednorázovou náhradu ve výši 34.000,- Kč bez
DPH, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, IČ: 2472 9035, zastoupené společností E PLUS, s. r. o., Pila 131, 360 01 Karlovy
Vary, IČ: 4535 3182.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/3/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/3/2022:
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 25. 6. 2022 tradiční prázdninovou akci pro děti a dospělé s názvem
„Balónková párty“ s tím, že bude účtována pouze doprava v plné výši.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 6/3/2022 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

K bodu č. 7/3/2022:
Rada bere na vědomí cenu, za kterou je ********* ***********, bytem *********,
ochotna odprodat část pozemku parc. č. 44/1 v k. ú. Radyně, o výměře cca 200 m2, která by
byla využívána jako příjezdová cesta k nemovitostem ******** a ********* s tím, že tuto
cenu neakceptuje a navrhuje cenu dle ceníku města, která činí 30,- Kč/m2, maximálně je
město ochotno nabídnout cenu 100,- Kč/m2.
Návrh usnesení č. 8/3/2022
Rada schvaluje odpisový plán ZŠaMŠ Toužim, p. o., na rok 2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/3/2022 bylo schváleno.
K bodu č. 9/3/2022:
Rada bere na vědomí Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku a
závazků města Toužim v roce 2021.
Návrh usnesení č. 10/3/2022:
Rada schvaluje zadat zakázku malého rozsahu: „Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ
Toužim – pavilon A“, firmě ICS – systémy, s. r. o., Hory 106, K. Vary, IČ: 2522 5049, která
předložila druhou nejnižší nabídkovou cenu ve výši 4.736.880,10 Kč bez DPH, a to z důvodu
odstoupení od výběrového řízení původně vybrané firmy.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/3/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/3/2022:
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. 4-5/2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 11/3/2022 bylo schváleno.

Zápis byl vyhotoven dne: 15. února 2022
Zapisovatel: Charvát
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Zdrželi se: 0

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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