MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 5/2022
Datum: 15. 3. 2022
Č. j.: 2223/22/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 5/2022
Ze schůze Rady města Toužim č. 5 konané dne 14. března 2022

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání oznámení spotřebního družstva COOP – Jednota Toužim
Projednání záměru na prodej
Projednání zprávy o činnosti stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu PČR Obvodní
oddělení v Toužimi za rok 2021
5. Projednání zprávy o činnosti MP Toužim v roce 2021
6. Projednání návrhu smlouvy na realizaci přeložky distribučního zařízení
7. Projednání nabídky firmy GRACCULUS, s. r. o.
8. Projednání nabídky firmy BOLID M, s. r. o.
9. Projednání žádosti spolku Linka bezpečí, z. s.
10. Projednání žádosti Zdravotního klauna, o. p. s., o poskytnutí finančního daru
11. Projednání nabídky firmy PIP, s. r. o., na prezentaci města v publikaci „Města a obce“
12. Projednání oznámení o termínu prověrky BOZP v roce 2022 v ZŠ Toužim
13. Projednání návrhu na vyjmutí majetku z výpůjčky
14. Projednání plánu veřejnosprávních kontrol pro rok 2022
15. Projednání zprávy o hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku: „Výstavba
parkoviště u sportovního areálu“
16. Projednání zprávy o hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku: „Výstavba bike
hřiště u sportovního areálu“
17. Projednání výsledku produkce komunálního a separovaného odpadu za rok 2021
18. Projednání žádosti vedoucího Teplárenství, p. o., na převod finančních prostředků
19. Projednání předběžného programu zasedání zastupitelstva
20. Projednání návrhů rozpočtových opatření
1.
2.
3.
4.

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.
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K bodu č. 2/5/2022:
Rada bere na vědomí oznámení spotřebního družstva COOP – Jednota Toužim o
ukončení provozu prodejny v Kosmové s tím, že bude požádán Osadní výbor Kosmová o
stanovisko k uzavření prodejny.
K bodu č. 3/5/2022:
Rada bere na vědomí žádost ****** ******, bytem ***********, *******, o koupi
části pozemku parc. č. 1451/1, o výměře cca 150 m2 v k. ú. Kosmová, za účelem přístupu
k pozemku parc. č. 29/1 s tím, že s ohledem na to, že se jedná o komunikaci, která může být
v budoucnu využita při komplexní pozemkové úpravě, navrhuje upřednostnit pronájem tohoto
pozemku; samotné rozhodnutí odkládá na další schůzi rady.
K bodu č. 4/5/2022:
Rada bere na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu PČR
Obvodní oddělení v Toužimi za rok 2021.
K bodu č. 5/5/2022:
Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Toužim v roce 2021.
Návrh usnesení č. 6/5/2022:
Rada schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S24_12_81200800071, na realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rozsahu dle projektové
dokumentace, na stavbu Toužim, KV, Kosmová, parc. č. 1507/4, kNN, č. projektu IZ-120001171, za předpokládanou částku 104.530,- Kč bez DPH, se společností ČEZ Distribuce, a.
s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 2472 9035.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/5/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/5/2022:
Rada schvaluje nabídku firmy GRACCULUS, s. r. o., Tepelská 476, 364 01 Toužim,
IČ: 0149 6735, na výstavbu cykloturistické trasy u veteriny – II. etapa, za částku 249.926,35
Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/5/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/5/2022:
Rada schvaluje nabídku firmy BOLID M, s. r. o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha, OZ
Mariánské Lázně, Husova 654/36, IČ: 2634 7741, na rekonstrukci hromosvodové soustavy
kostela Narození Panny Marie v Toužimi včetně projektové dokumentace a archeologického
dohledu, za částku 219.840,- Kč bez DPH.
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Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/5/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/5/2022:
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč spolku Linka bezpečí, z.
s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/5/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10/5/2022:
Rada zamítá poskytnutí finančního daru, neziskové organizaci Zdravotní klaun, o. p.
s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9, IČ: 2654 7953.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/5/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/5/2022:
Rada zamítá nabídku firmy PIP, s. r. o., K Biřičce 1237, 500 08 Hradec Králové, IČ:
2754 4729, na prezentaci města Toužim v publikaci „Města a obce“.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/5/2022 bylo schváleno.
K bodu č. 12/5/2022:
Rada bere na vědomí oznámení o termínu prověrky BOZP v ZŠ Toužim, p. o. a
pověřuje p. Kokeše účastí při této prověrce.
Návrh usnesení č. 13/5/2022:
Rada schvaluje vyjmutí ohřívací stoličky, inv. č. 3557, pořízené v roce 2002, za
15.500,- Kč, z výpůjčky nájemce restaurace v Sokolovně č. p. 334 v Toužimi, *******
****** a to formou dodatku ke smlouvě o výpůjčce, s platností od 15. 3. 2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/5/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/5/2022:
Rada schvaluje plán veřejnosprávních kontrol na rok 2022.
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Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/5/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 15/5/2022:
Rada schvaluje zprávu o hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce: „Výstavba parkoviště u sportovního areálu“, na jejímž podkladě byla vybrána
firma SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice, IČ: 4803 5599, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 5.774.779,18 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15/5/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 16/5/2022:
Rada schvaluje zprávu o hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce: „Výstavba bike hřiště u sportovního areálu“, na jejímž podkladě byla vybrána
firma Mystic constructions spol. s. r. o., Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 2617
7358, s nabídkovou cenou ve výši 6.334.935,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16/5/2022 bylo schváleno.
K bodu č. 17/5/2022 :
Rada bere na vědomí informace o vývoji sběru a třídění separovaného odpadu a
komunálního odpadu na území města Toužim v roce 2021.
Návrh usnesení č. 18a/5/2022:
Rada schvaluje převod finančních prostředků ve výši 1.500.000,- Kč z rezervního
fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Teplárenství města Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18a/5/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 18b/5/2022:
Rada schvaluje převod finančních prostředků ve výši 1.500.000,- Kč z investičního
fondu příspěvkové organizace Teplárenství města Toužim do rozpočtu města Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 18b/5/2022 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

K bodu č. 19/5/2022:
Rada bere návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim dne 7. 4. 2022 na
vědomí s tím, že na příští schůzi schválí konečný návrh programu.
Návrh usnesení č. 20/5/2022:
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. 9-11/2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20/5/2022 bylo schváleno.

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 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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