MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 7/2022
Datum: 13. 4. 2022
Č. j.: 2790/22/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 7/2022
Ze schůze Rady města Toužim č. 7 konané dne 12. dubna 2022
Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání záměru na nájem pozemků
Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy v DPS Toužim
Projednání žádosti Pečovatelské služby Toužim
Projednání žádosti o poskytnutí dotace
Projednání ředitele TSM Toužim, p. o., o schválení Dodatku č. 1 k odpisovému plánu pro
rok 2022
7. Projednání návrhu likvidační komise na vyřazení majetku města Toužim
8. Projednání nabídek na zpracování projektové dokumentace
9. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o inspekční činnosti ČŠI
10. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o povolení přijmout finanční dar
11. Projednání zprávy o hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku: „Rekonstrukce
Karlovarské ulice v Toužimi“
12. Projednání návrhů rozpočtových opatření
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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. 2a/7/2022:
Rada zamítá záměr na nájem části pozemku parc. č. 1088/1 - ostatní plochy, o výměře
295 m2 v k. ú. Lachovice, s využitím jako příjezdové komunikace, z důvodu zásahu do
výkonu vlastnického práva města Toužim, kterého se žadatel dopustil tím, že bez svolení
umístil na pozemek města vjezdovou bránu, čímž na něj znemožnil přístup.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Usnesení č. 2a/7/2022 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 1

Návrh usnesení č. 2b/7/2022:
Rada schvaluje záměr na nájem části pozemku parc. č. 1399/1 a části pozemku parc. č.
1399/4, o celkové výměře 140 m2 v k. ú. Toužim, za účelem vybudování zahrádky č. 15.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2b/7/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/7/2022:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 13 v DPS, Malé náměstí č. p. 468,
Toužim, uzavřené s ******** *********, dohodou k 31. 5. 2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/7/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/7/2022:
Rada schvaluje vybudování kanceláře a skladu Pečovatelské služby Toužim,
organizační složky města Toužim, v bytě č. 13 v DPS, Malé náměstí č. p. 468, Toužim, po
ukončení současné nájemní smlouvy (31. 5. 2022).
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/7/2022 bylo schváleno.
K bodu č. 5/7/2022:
Rada bere žádost ******** ******, vlastníka památkově chráněného objektu domu č. p.
4 v Toužimi, o poskytnutí dotace z rozpočtu města Toužim včetně finanční podpory z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva
kultury ČR v roce 2022, na opravu venkovní omítky, obnovu vchodových dveří objektu
Restaurace u Čápa v Toužimi – západní část, na vědomí s tím, že bude předložena na zasedání
Zastupitelstva města Toužim k rozhodnutí, neboť souhrnná částka přesahuje 50.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 6/7/2022:
Rada schvaluje Dodatek č. 1 k odpisovému plánu TSM Toužim, p. o., na rok 2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/7/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7a/7/2022:
Rada schvaluje vyřazení nevyužívaného a neúplného svařovacího stolu, inv. č.
W80EH0001BVO, pořízeného v roce 2001, za částku 4.460,- Kč, z účetní evidence města
Toužim s tím, že bude předán k likvidaci oprávněné osobě.
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Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7a/7/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7b/7/2022:
Rada schvaluje vyřazení zastaralého, opotřebovaného a nevyužitelného movitého
majetku města, s pořizovací cenou 137.538,- Kč (11 položek), formou prodeje, firmě
Strojexport PB, s. r. o., Bratkovice 54, 262 23 Jince, IČ: 0308 9134, za částku 74.700,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7b/7/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/7/2022:
Rada schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace na akci: „PD – Smíšená
cyklostezka a chodník Toužim – Kosmová, II etapa“ Ing. Jiřímu Oboznenkovi, nábřeží Jana
Palacha 1024/26, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 0197 8918, za částku 193.000,- Kč (neplátce
DPH).
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/7/2022 bylo schváleno.
K bodu č. 9/7/2022:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, o inspekční činnosti ČSI, která proběhla 8. – 10. 3. 2022 včetně změny postižení
jedné žákyně v průběhu školního roku.
Návrh usnesení č. 10/7/2022:
Rada schvaluje přijetí účelově určeného daru ve výši 6.000,- Kč pro ZŠaMŠ Toužim,
p. o., Plzeňská 395, Toužim, od firmy OZAP, a. s., Plzeňská 388, 364 01 Toužim, IČ: 2521
3512, na financování rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže ve smyslu § 20 odst. 8
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/7/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/7/2022:
Rada schvaluje zprávu o hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce: „Rekonstrukce Karlovarské ulice v Toužimi“, na jejímž podkladě byla
vybrána firma ALGON, a. s., Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5, IČ: 2842
0403, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 15.879.515,29 Kč bez DPH.
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Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/7/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12/7/2022:
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. 13 až 18/2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/7/2022 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 13. dubna 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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