MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 9/2022
Datum: 18. 5. 2022
Č. j.: 3361/22/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 9/2022
Ze schůze Rady města Toužim č. 9 konané dne 16. května 2022

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání inspekční zprávy České školní inspekce ze ZŠaMŠ Toužim
3. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o povolení přijmout finanční dar
4. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na zahrádku
5. Projednání záměru na nájem zahrádky
6. Projednání záměru na prodej pozemku
7. Projednání nabídky na odkup pozemků
8. Projednání návrhu na vyřazení prodejem movitého majetku města
9. Projednání žádostí o povolení pokračování v základním vzdělávání
10. Projednání návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu elektroinstalace v kostele
Narození Panny Marie v Toužimi
11. Projednání nabídky na zabezpečení komínů Janova zámku v Toužimi
12. Projednání nabídek na zpracování projektové dokumentace
13. Projednání poskytnutí dotace spotřebnímu družstvu COOP – Jednota Toužim
14. Projednání předběžného programu zasedání zastupitelstva
15. 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.

K bodu 2/9/2022:
Rada bere na vědomí inspekční zprávu a protokol o kontrole, zpracované na základě
inspekční činnosti České školní inspekce, ke které došlo ve dnech 8. - 10. 3. 2022 u právnické
osoby ZŠaMŠ Toužim, p. o.
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Návrh usnesení č. 3/9/2022:
Rada schvaluje přijetí účelově určeného daru ve výši 5.000,- Kč pro ZŠaMŠ Toužim,
p. o., Plzeňská 395, Toužim, od firmy Ing. Pavel Široký, Mostec 12, 364 52 Žlutice, IČ: 6355
4518, na podporu výuky v ZŠaMŠ Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/9/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/9/2022:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na zahrádku č. 14, na části pozemku parc.
č. 1636/6, o výměře 180 m2, v k. ú. Toužim, uzavřenou s ********* ********, bytem
**********, ********, k 30. 6. 2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/9/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/9/2022:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 14, na části pozemku parc. č. 1636/6, o
výměře 180 m2, v k. ú. Toužim, ******** ************, bytem **********, ********,
s tím, že tento úmysl pronajmout nemovitost konkrétnímu zájemci, nevylučuje podávání
nabídek i jinými osobami.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/9/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6a/9/2022:
Rada schvaluje záměr na prodej upravené části pozemku parc. č. 2765/66, o výměře
cca 12.445 m2, v k. ú. Toužim, přičemž přesná výměra a nové číslo pozemku budou stanoveny
geometrickým plánem.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6a/9/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6b/9/2022:
Rada schvaluje předložit žádost ******* ********, bytem *********, ******, o
koupi nově vzniklého pozemku parc. č. 327/9, o výměře 137 m2, v k. ú. Luhov u Toužimi,
který vznikl na základě geometrického plánu č. 124.26/2022 oddělením od pozemku parc. č.
327/7 v k. ú. Luhov u Toužimi k projednání na zasedání zastupitelstva, s tím, že rada
nedoporučuje schválit záměr na prodej v požadovaném rozsahu z důvodu zachování polní
cesty vedoucí na pozemek města.
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Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6b/9/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6c/9/2022:
Rada zamítá záměr na prodej části pozemku na základě žádost ******** ********,
bytem ************, *******, o koupi části pozemku parc. č. 373/1, o výměře cca 400 m2,
v k. ú. Luhov u Toužimi a předá ji k projednání na zasedání zastupitelstva města.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6c/9/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/9/2022:
Rada zamítá nabídku VIAGEM, a. s., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ:
0481 7320, na odkoupení šesti pozemků v k. ú. Kojšovice, k. ú. Útvina a k. ú. Toužim, o
celkové výměře 3.665 m2, za částku 130.058,60 Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/9/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/9/2022:
Rada schvaluje vyřazení zastaralého, opotřebovaného a nevyužitelného movitého
majetku města Toužim, s pořizovací cenou 125.798,- Kč, formou prodeje firmě Marek
Hrdina, Obytce 70, 339 01 Obytce, IČ: 0649 2908, která předložila v pořadí druhou nejvyšší
částku 68.000,- Kč a 6 ks ponků s pořizovací cenou 7.200,- Kč, ****** ******, bytem
*************, *********************, za částku 7.200,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/9/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/9/2022:
Rada schvaluje pokračování základního vzdělávání v ZŠaMŠ Toužim ve školním roce
2022/2023 pro žáky ******** ******, ********* ******* a ******* *********.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/9/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10/9/2022:
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi městem Toužim a firmou POWER
TRIP, s. r. o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 0653 2535, kterým byla navýšena cena díla
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o vícepráce na opravu elektroinstalace v kostele Narození Panny Marie v Toužimi včetně
zabezpečovacího systému, o částku 11.647,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/9/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/9/2022:
Rada schvaluje nabídku firmy Ing. Milan Kadera, Karlovarská 28, 364 01 Toužim, IČ:
1136 5218, na zabezpečení 4 komínů Janova zámku v Toužimi, za částku 64.570,- Kč bez
DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/9/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 12/9/2022:
Rada schvaluje odložení zpracování projektové dokumentace na akci: „PD – Toužim,
lokalita Zóna U rybníka“, s tím, že se nejprve vyhotoví geodetické podklady pro tuto akci.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/9/2022 bylo schváleno.
K bodu č. 13/9/2022:
Rada bere na vědomí žádost spotřebního družstva COOP – Jednota Toužim, náměstí
Jiřího z Poděbrad 106, 364 01 Toužim, IČ: 0003 1950, o poskytnutí individuální dotace na
rok 2022 a na rok 2023, na neinvestiční výdaje související s provozem prodejny COOP v obci
Kosmová, která byla uzavřená z ekonomických důvodů - na mzdové výdaje, energie,
telekomunikační služby, internetové připojení a na výdaje spojené s obsluhou
bezhotovostních plateb a to ve výši 150.000,- Kč na rok 2022 a 250.000,- Kč na rok 2023,
s tím, že rada nesouhlasí s požadovanými částkami, navrhuje částky nižší, ale na konkrétní
výši se jednoznačně neshodla.
K bodu č. 14/9/2022:
Rada bere návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim dne 9. 6. 2022 na
vědomí s tím, že na příští schůzi schválí konečný návrh programu.
Návrh usnesení č. 15/9/2022:
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. 23/2022.
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Výsledek hlasování:

Pro:

4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15/9/2022 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 18. 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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