MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 8/2022
Datum: 3. 5. 2022
Č. j.: 3104/22/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 8/2022
Ze schůze Rady města Toužim č. 8 konané dne 2. května 2022

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na zahrádku
Projednání záměru na nájem zahrádky
Projednání záměru na prodej pozemků
Projednání žádosti o nájem pozemku
Projednání žádosti ředitelky MŠ Sídliště 429, o snížení kapacity MŠ
Projednání návrhu veřejnoprávní smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy Karlovarského kraje
8. Projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti VO v Třebouni
9. Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby – Prachomety
10. Projednání oznámení ředitelky ZŠ Toužim o vyhlášení ředitelského volna
11. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o vyhlášení ředitelského volna
12. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o uzavření provozu MŠ Domeček
13. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o povolení provozovat přípravnou třídu
14. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o povolení přijmout finanční dary
15. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim
16. Projednání zápisu z roční prověrky BOZP v ZŠ Toužim
17. Projednání žádosti na vyřazení majetku ZŠ Toužim
18. Projednání oznámení o pořádání akce Military Convoy 2022
19. Projednání návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na obnovu sochy sv. Josefa
20. Projednání nabídky na restaurátorskou opravu božích muk s křížkem
21. Projednání zprávy o hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2022
22. Projednání zprávy o hospodaření města Toužim za I. čtvrtletí 2022
23. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2021
24. Projednání žádosti TJ Sokol Toužim o podporu v organizování turistické akce
25. Projednání návrhu smlouvy o poskytování produktu 101-0010 www stránky
26. Projednání návrhu smlouvy o bezúplatném převodu
27. Projednání návrhů rozpočtových opatření
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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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. 2/8/2022:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na zahrádku č. 5, na části pozemku parc. č.
2843/8, o výměře 140 m2 v k. ú. Toužim, s ******** ******, bytem **************,
*******, k 31. 5. 2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/8/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/8/2022:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 5, na části pozemku parc. č. 2843/8, o
výměře 140 m2 v k. ú. Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/8/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4a/8/2022:
Rada schvaluje předložit žádost ******** ********, bytem ********, ******, o
koupi zahrádky č. 8 a 9, o výměře cca 455 m2 a 363 m2 na části pozemků parc. č. 142/12 a
142/14 v k. ú. Kosmová k projednání na zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4a/8/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4b/8/2022:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 616/10 – trvalého travního porostu,
o výměře 710 m2 v k. ú. Třebouň, státní příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 6599 3390, za účelem zajištění veřejně
prospěšné stavby „I/20 křiž. se sil. III/19818 (Kosmová – Políkno) – DUSP“.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4b/8/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/8/2022:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1451/1, o výměře
150 m2 v k. ú. Kosmová, za účelem sekání trávy, s ****** ******, bytem ********,
*******, s platností od 2. 5. 2022.
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Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/8/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/8/2022:
Rada schvaluje snížení kapacity Mateřské školy Sídliště 429, Toužim, p. o., Sídliště
429, Toužim, ze 150 dětí na 104 děti, v souladu s Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.
410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/8/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/8/2022:
Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a
správě Digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM KK), mezi městem Toužim a
Karlovarským krajem, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 7089 1168, s tím, že rada
pověřuje jednáním ve věci této smlouvy p. starostu.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/8/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/8/2022:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
VB/1403/TO/2022 - „Veřejné osvětlení v Třebouni,“ v rozsahu vymezeném geometrickým
plánem č. 172-91/2022, za jednorázovou náhradu ve výši 1.500,- Kč bez DPH, s
Karlovarským krajem, se sídlem Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88, IČ: 7089 1168,
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p. o., se sídlem
Sokolov, Chebská 282, IČ: 7094 7023.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/8/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/8/2022:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-0006555/VB/01, v předpokládaném rozsahu omezení 4x
sloup, 112 m kabelu NN + 112 m venkovního vedení NN, za jednorázovou náhradu ve výši
10.900,- Kč bez DPH, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, IČ: 2472 9035, zastoupenou společností ENERGON Dobříš, s. r.
o., se sídlem č. p. 1665, 263 01 Dobříš, IČ: 2572 7362.
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Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/8/2022 bylo schváleno.
K bodu č. 10/8/2022:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, o
vyhlášení ředitelského volna na dny 27. až 30. června 2022.
K bodu č. 11/8/2022:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, o vyhlášení ředitelského volna na dny 27. až 30. června 2022.
K bodu č. 12/8/2022:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, o uzavření provozu MŠ Domeček, z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců
MŠ, v termínu od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022, náhradní provoz bude zajištěn v MŠ Sluníčko.
Návrh usnesení č. 13/8/2022:
Rada schvaluje provozovat ve školním roce 2022/2023 přípravnou třídu základní školy
při Základní škole a mateřské škole Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, v souladu s § 47
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/8/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/8/2022:
Rada schvaluje přijetí účelově určených darů od:
1) Milana MANA, Okružní 360, 364 71 Bochov, IČ: 7513 1234, ve výši 20.000,- Kč
2) MUDr. Ivy MARKO, Kostelní 69, 364 01 Toužim, IČ: 4975 1000, ve výši 5.000,- Kč
3) Jany VLACHOVÉ ZŮNOVÉ, Nežichov 15, 364 01 Toužim, IČ: 6882 1930, ve výši
1.000,- Kč
pro ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, 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: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/8/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 15/8/2022:
Rada zamítá poskytnutí finanční odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim, p. o., s tím, že
se odměny, v případě nároku, budou poskytovat pololetně.
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Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15/8/2022 bylo schváleno.
K bodu č. 16/8/2022:
Rada bere na vědomí výsledek roční prověrky BOZP v ZŠ Toužim.
Návrh usnesení č. 17a/8/2022:
Rada schvaluje vyřazení nefunkčního majetku ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, s celkovou pořizovací cenou 131.004,- Kč, z účetní evidence s tím, že k likvidaci
bude předán oprávněné osobě.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17a/8/2022 bylo schváleno.
K bodu č. 17b/8/2022:
Rada bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, na
vyřazení majetku ZŠ Toužim v pořizovací hodnotě vyšší než 20.000,- Kč s tím, že žádost
bude projednána Zastupitelstvem města Toužim.
K bod č. 18/8/2022:
Rada bere na vědomí konání letošního ročníku Military Convoy 2022, který proběhne
v sobotu 7. 5. 2022 od 9:20 hodin na náměstí v Toužimi, ukázkou vojenské techniky a
dobových uniforem.
Návrh usnesení č. 19/8/2022:
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi městem Toužim a firmou BOLID M,
s. r. o. Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1, IČ: 2634 774, kterým byla navýšena cena díla o
vícepráce spočívající v dodávce základové desky a podstavce na akci „Obnova sochy sv.
Josefa v Kosmové“, o částku 28.940,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/8/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 20/8/2022:
Rada schvaluje zadat restaurování božích muk s křížkem vč. jejího umístění, které
byly nalezeny u křižovatky silnice I/20 a silnice III/19818 (Kosmová – Políkno), firmě Daniel
Granát, Klatovská třída 2867/216, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí, IČ: 7220 5041, za částku
139.600,- Kč bez DPH.
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Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20/8/2022 bylo schváleno.
K bodu č. 21/8/2022:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí
roku 2022.
K bodu č. 22/8/2022:
Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Toužim za I. čtvrtletí 2022.
K bodu č. 23/8/2022:
Rada bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Toužim za
rok 2021 s tím, že zpráva bude projednána se závěrečným účtem na zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 24/8/2022:
Rada schvaluje uspořádat turistickou akci „Setkání u pramene Střely“ dne 18. 6. 2022
pořádané TJ Sokol Toužim na návsi v obci Prachomety včetně bezúplatného zapůjčení
pivních setů a jejich dopravy s tím, že po ukončení akce zajistí úklid veřejného prostranství.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 24/8/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 25/8/2022:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytování produktu 101-0010 WWW stránky –
Roční provoz, ev. číslo: SOP-2133-04-2022, za účelem zajištění bezvadného provozu
redakčního systému a internetových stránek www.touzim.cz, za roční poplatek 13.000,- Kč
bez DPH, se společností Galileo Corporation, s. r. o., se sídlem Březenecká 4808, 430 04
Chomutov, IČ: 2544 8714, na dobu neurčitou, s účinností od 1. 6. 2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 25/8/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 26/8/2022:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 2 ks radiostanic, 2 ks
souprav akustických, 1 ks nabíječe jednonásobného a 1 ks elektrocentrály GEKO v celkové
hodnotě 176.578,66 Kč, s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem
Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 7088 3611.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 26/8/2022 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 27/8/2022:
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. 19 až 22/2022.
Výsledek hlasování:

Pro:
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 27/8/2022 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 3. května 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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