MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 4/2022
Datum: 25. 2. 2022
Č. j.: 1856/22/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 4/2022
Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2022

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti o prodej pozemku
3. Projednání žádostí o dotace z rozpočtu města na rok 2022
4. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových organizací města Toužim za rok 2021
5. Projednání Zprávy o hospodaření města Toužim v roce 2021
6. Projednání návrhu likvidační komise na vyřazení majetku města Toužim
7. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků
8. Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Toužim
9. Projednání žádosti o vyřazení a schválení nových členů Jednotky SDH Toužim
10. Projednání zprávy z výběrového řízení pro podlimitní veřejnou zakázku: „Rekonstrukce
Karlovarské ulice v Toužimi“
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.
K bodu č. 2/4/2022:
Rada bere na vědomí žádost ****** ******, bytem ************, *****, a *****
*************, bytem *********, ********, o koupi části pozemku nad rybníkem Šinka,
za účelem výstavby rodinného domu s tím, že se žádost zařadí do seznamu zájemců o koupi
pozemku na výstavbu rodinných domů v této lokalitě.
Návrh usnesení č. 3/4/2022:
Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Toužim na činnost sportovních
oddílů, zájmových sdružení a na činnost v oblasti sociálních služeb v roce 2022 včetně
uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací takto:
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SK Toužim – oddíl stolního tenisu – posílení pozice oddílu v práci s mládeží na úrovni
kraje a republiky, materiální vybavenost, doprava a ubytování na turnajích a honoráře
trenérům – 45.000,- Kč
TJ Sokol Toužim – zabezpečení financování sportovní a tréninkové činnosti všech oddílů
TJ Sokol Toužim, především oddílu basketbalu a florbalu – náklady na dopravu, honoráře
rozhodčích, náklady na nákup tréninkového a sportovního materiálu a na náklady spojené
s organizací turistických akcí a Letního příměstského tábora, licence a startovné –
49.000,- Kč
Jezdecký klub Toužim – činnost jezdeckého klubu – náklady na dopravu, startovné a
poplatky jezdecké federaci – 25.000,- Kč
Tenis Club Toužim – zvýšení herní úrovně začínající tenisové mládeže – náklady na
materiální vybavení (míčky a rakety) a udržet hrací plochu kurtu v dobrém stavu (antuka,
nářadí, vodné, materiál) – 8.000,- Kč
TAJV, z. s., Poděbrady – podpora sportovní mládeže s kvalifikovaným trenérem a
vysokoškolským pedagogem v průběhu projektu v Toužimi – náklady na honoráře, na
dopravu, propagaci, materiál, vybavení a kancelářské potřeby – 1.000,- Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Toužim – činnost organizace SPCCH –
náklady na dopravu do divadel, na zájezdy na hrady, zámky, na koncerty a do krytých
bazénů vč. vstupného, náklady na ozdravné pobyty, rekondice a rehabilitační služby a
náklady na poštovné – 47.000,- Kč



Hospic svatého Lazara Plzeň, z. s. – zajištění péče o pacienty v hospici – náklady na
zdravotnický materiál a léky – 20.000,- Kč
 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. – zajištění služeb osobní
asistence a odborného sociálního poradentství – náklady na dopravu, pronájmy,
kancelářské potřeby, ochranné prostředky – 20.000,- Kč
 Pavla Andrejkivová – LADARA, s. r. o., Karlovy Vary – podpora a rozvoj poskytování
paliativní péče na území města Toužim, mobilní hospicová péče – náklady na mzdové
prostředky pro zdravotní sestry – 5.000,- Kč
 Raná péče KuK, z. ú., Plzeň – zajištění kvalitního poskytování služeb rané péče rodině
s postiženým dítětem, podpora rozvoje dítěte a jeho stimulace vhodnými metodami a
pomůckami – kancelářské potřeby, provozní materiál, speciální pomůcky, odborná a
dětská literatura, služby ekonomické a telefonní poplatky – 8.000,- Kč
 CENTRUM HÁJEK, z. ú, Vejprnice – zajištění provozu sociálně – rehabilitačního
komplexu služeb sloužící pro handicapované děti – náklady na provoz, honoráře –
10.000,- Kč
Rada schvaluje navrhnout na zasedání Zastupitelstva města Toužim poskytnutí dotace
z rozpočtu města Toužim na činnost SK Toužim – oddíl kopané, SH ČMS SDH Toužim a
Živý zámek Toužim, kteří požadují částku vyšší než 50.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/4/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/4/2022:
Rada schvaluje účetní závěrky všech příspěvkových organizací zřízených městem
Toužim za rok 2021 a schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření do fondů
příspěvkových organizací v tomto objemu:
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• Mateřská škola Toužim • Základní škola Toužim • Základní škola a mateřská škola Toužim • Základní umělecká škola Toužim • Technická služba města Toužim • Bytové hospodářství města Toužim • Teplárenství města Toužim Výsledek hlasování:

Pro: 5

do rezervního fondu
3.121,76 Kč
do rezervního fondu
62.082,00 Kč
do rezervního fondu
24.417,31 Kč
do rezervního fondu
664,34 Kč
do rezervního fondu
522.945,73 Kč
do rezervního fondu
5,71 Kč
do rezervního fondu 1.144.325,39 Kč

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/4/2022 bylo schváleno.
K bodu č. 5/4/2022:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Toužim v roce 2021.
Návrh usnesení č. 6a/4/2022:
Rada schvaluje vyřazení nevyhovujícího, poškozeného a nevyužívaného movitého
majetku města Toužim z evidence navržené likvidační komisí. Jedná se o 16 položek
s celkovou pořizovací cenou 83.397,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6a/4/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6b/4/2022:
Rada schvaluje vyřazení prodejem, za cenu železného šrotu (5,- Kč/kg), zastaralého,
opotřebovaného, nadbytečného a nevyužitelného movitého majetku města, za celkovou
prodejní cenu 3.000,- Kč. Jedná se o 3 položky s celkovou pořizovací cenou 26.983,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6b/4/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/4/2022:
Rada schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě ZŠS při ZŠaMŠ
Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, která je zřízena podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004
Sb., školského zákona, z maximálního počtu 6 na 10 žáků, s účinností od 1. 2. 2022, na dobu
neurčitou.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 7/4/2022 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 8/4/2022:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jejímž
předmětem bude právo budoucí oprávněné vybudovat nové elektro přípojky od trafostanice
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., místo napojení na pozemku parc. č. 3180/1 v k. ú. Toužim,
které budou na pozemcích města parc. č. 3047/4, 3047/3, 3061/1, 3069/2, 1388/2, 1388/8,
3076/21, 3076/7, 3076/30, 3082/1 a 3091/1 v k. ú. Toužim, za jednorázovou náhradu ve výši
250,- Kč, za každý metr uložení bez DPH, 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.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/4/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/4/2022:
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 nových členů JSDH města Toužim, ***** ******, nar. ********,
bytem ***************, ******, a ******** *******, nar. ********, bytem **********,
********, s účinností od 1. 3. 2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/4/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10/4/2022:
Rada schvaluje zprávu o hodnocení nabídek z výběrového řízení pro podlimitní
veřejnou zakázku: „Rekonstrukce Karlovarské ulice v Toužimi“. Na jejím podkladě byla
vybrána firma SILNICE CHMELÍŘ, s. r. o., Rubešova 565/25, Východní Předměstí, 326 00
Plzeň, IČ: 2797 7951, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 13.421.233,50 Kč bez DPH,
přičemž k realizaci zakázky dojde pouze v případě poskytnutí dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/4/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/4/2022:
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. 6-8/2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 11/4/2022 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 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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