MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 6/2022
Datum: 29. 3. 2022
Č. j.: 2457/22/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 6/2022
Ze schůze Rady města Toužim č. 6 konané dne 28. března 2022

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání záměru na nájem pozemku
3. Projednání oznámení spotřebního družstva COOP – Jednota Toužim
4. Projednání žádosti fy KOMPAKT, s. r. o., o podporu projektu Sociální automobil dětem
5. Projednání oznámení ředitelky ZŠ Toužim, p. o., o navýšení ceny oběda
6. Projednání žádosti HZS Karlovarského kraje
7. Projednání návrhu na vyřazení poškozeného majetku TSM Toužim, p. o.
8. Projednání nabídky na zaměření budovy č. p. 330 v Toužimi
9. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy v DPS Toužim
10. Projednání nabídky IV- Nakladatelství s. r. o.
11. Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a dohodu o umístění
stavby – Toužim
12. Projednání žádosti CETIN, a. s., o umístění reklamních plachet
13. Projednání programu zasedání zastupitelstva
14. Projednání návrhu rozpočtového 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. 2/6/2022:
Rada schvaluje záměr na nájem části pozemku parc. č. 1451/1 - ostatní plochy, o
výměře 150 m2 v k. ú. Kosmová.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

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

K bodu č. 3/6/2022:
Rada bere na vědomí oznámení spotřebního družstva COOP – Jednota Toužim o
ukončení provozu prodejny v Kosmové k 31. 3. 2022 s tím, že pokud je v jeho zájmu
obnovení provozu prodejny, bude muset oficiálně požádat o dotaci z rozpočtu města
v souladu s platnou legislativou. Podle požadované výše finančních prostředků o ni následně
bude rozhodovat rada nebo zastupitelstvo města.
K bodu č. 4/6/2022:
Rada schvaluje prezentaci města Toužim v hodnotě 10.000,- Kč + DPH, formou
reklamy umístěné na Sociálním automobilu dětem, který je určen pro činnost spolku SOS
dětské vesničky, z. s., Strakonická 98, 159 00 Praha 5 - Lahovice, IČ: 0040 7933, pobočky
Karlovy Vary, kterou zprostředkuje firma KOMPAKT spol. s. r. o., Jiráskova 1424,
Poděbrady III, 290 01 Poděbrady, IČ: 4955 1027.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/6/2022 bylo schváleno.
K bodu č. 5/6/2022:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, o
navýšení cen obědů o 5,- Kč, s platností od 1. 9. 2022.
Návrh usnesení č. 6/6/2022:
Rada schvaluje bezplatný pronájem sportovní haly HZS Karlovarského Kraje, Stanici
Toužim, k uspořádání 10. ročníku halového nohejbalu dne 6. 4. 2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 6/6/2022 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 7a/6/2022:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného movitého majetku TSM Toužim, p. o., Plzeňská
333, Toužim, z účetní evidence s tím, že k likvidaci bude předán oprávněné osobě. Jedná se o
4 položky s celkovou pořizovací cenou 34.951,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7a/6/2022 bylo schváleno.
K bodu č. 7b/6/2022:
Rada bere na vědomí návrh na vyřazení poškozeného a zrezivělého uzavřeného
popelnicového kontejneru, inv. č. 256, pořízeného v roce 2004 za částku 41.163,- Kč, z účetní
evidence příspěvkové organizace TSM Toužim s tím, že bude projednán na zasedání
zastupitelstva, neboť se jedná o majetek s pořizovací cenou nad 20.000,- Kč.
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Návrh usnesení č. 8/6/2022:
Rada schvaluje nabídku firmy Václav Klimeš, Úvalská 604/2, 360 01 Karlovy Vary,
Drahovice, IČ: 6709 3124, na zaměření budovy č. p. 330 v Toužimi v Plzeňské ulici, v cenové
relaci 55.000,- Kč (neplátce DPH), které bude sloužit jako podklad pro zjednodušenou
dokumentaci k podání žádosti o dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva
životního prostředí ČR (Národní plán obnovy, popř. ze Státního fondu životního prostředí
ČR), na nové využití budovy a dále jako podklad pro projekt na rekonstrukci objektu.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/6/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/6/2022:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 11 v DPS, Malé náměstí č. p. 468,
Toužim, uzavřené s ********* *********, dohodou k 31. 3. 2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/6/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10/6/2022:
Rada zamítá finanční podporu publikace pro nejmenší děti „Omalovánky první
pomoci“, jejímž cílem je zvýšit povědomí o pravidlech první pomoci, realizované společností
IV – Nakladatelství s. r. o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, a to formou celobarevné
prezentace města Toužim, dle předloženého ceníku.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/6/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/6/2022:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 20039/IE-12-0008662/Toužim, KV, Vodní,
Pod Brankou - obnova NN, v předpokládaném rozsahu omezení 371 m2/514 bm, za
jednorázovou náhradu ve výši 102.000,- Kč bez DPH, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 2472 9035, zastoupenou *******
********, vedoucím odboru Obnova DS – západ.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/6/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12/6/2022:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Toužim jako pronajímatelem
a společností CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 0408
4063, na nájem části plotu Mateřské školy Sídliště 429, p. o., Sídliště 429, Toužim, za účelem
3

umístění dvou reklamních plachet společnosti CETIN, za měsíční nájemné 500,- Kč za
každou plachtu, na dobu 6 měsíců s možnou prolongací.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/6/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13/6/2022:
Rada schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim, které se
uskuteční 7. 4. 2022 od 17:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/6/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/6/2022:
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. 12/2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/6/2022 bylo schváleno.

Zápis byl vyhotoven dne: 29. března 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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