Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 4/2016
Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 22. února 2016
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
2. Projednání žádosti o ukončení nájmu bytu v DPS
3. Projednání žádosti u ukončení nájmu byty v Komárově
4. Projednání žádosti o pacht zemědělsky využívaných pozemků
5. Projednání žádosti o nájem části pozemku v Třebouni
6. Projednání žádosti o nájem nebytového prostoru k podnikání
7. Projednání návrhů na revokaci usnesení
8. Projednání návrhů rozpočtových opatření
9. Projednání zprávy o hospodaření města Toužim v roce 2015
10. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových organizací k datu 31.12.2015
11. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
12. Projednání návrhu na předání majetku města do výpůjčky TSM Toužim
13. Projednání inventarizační zprávy za rok 2015
14. Projednání návrhu likvidační komise na vyřazení majetku města
15. Projednání výsledku produkce komunálního a separovaného odpadu za rok 2015
16. Projednání návrhu na rozdělení finanční podpory z Programu regenerace MPZ na rok 2016
17. Projednání návrhu na členství v honebním společenstvu Kojšovice
18. Projednání návrhu OZV č. 1/2016
19. Příprava zasedání zastupitelstva
20. Projednání žádosti TSM Toužim o schválení odpisového plánu na rok 2016
21. Projednání žádosti ZŠ Toužim o souhlas s vyřazením myčky
22. Projednání žádosti MŠ Toužim o souhlas s vyřazením vysavače
23. Projednání informace vedoucího BH města Toužim o řešení nedostatků v Sokolovně
24. Projednání nabídky na montáž plynového topení v bytě v domě č.p. 287
25. Projednání návrhu dohody o narovnání s Římskokatolickou farností Toužim
26. Projednání nabídky společnosti M.C. Triton s.r.o., Praha
27. Projednání nabídky na poskytování právních služeb
28. Projednání žádosti HZS, stanice Toužim
29. Projednání požadavku obyvatel bytových domů Na Zámecké
K bodu č. 1/4/2016:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí rady.
Usnesení č. 2/4/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v DPS Školní 609, Toužim,
uzavřené s p. T. P. k datu 29.02.2016.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 3/4/2016:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt v domě č.p. 29 v Komárově, uzavřené
s paní M. R. k datu 29.02.2016 s tím, že uvolněný byt se zatím nebude obsazovat.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/4/2016:
Rada schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s A. B. na část pozemku p.č. 1824/8 o
výměře 16 300 m2 v k.ú. Útvina, s platností od 01.03.2016 do 31.12.2019, za dříve schválených
podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/4/2016:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Bc. P. S. na část pozemku p.č. 2042/3 o
výměře 406 m2 v k.ú. Třebouň, s platností od 01.03.2016 na dobu neurčitou, za dříve
schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/4/2016:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností MUDr. Lambert Miloš s.r.o.,
Sídliště 424, Toužim, na nájem nebytového prostoru k podnikání v části objektu na adrese
Sídliště 424, Toužim, s platností od 01.04.2016 na dobu neurčitou, za dříve schválených
podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7a/4/2016:
Rada schvaluje revokaci usnesení č. 4c/21/2015 a schvaluje uzavření nového dodatku
č. 1 k pachtovní smlouvě č. 004/2015 s platností od 01.10.2015, dle kterého bude vyjmut z této
pachtovní smlouvy pozemek p.č. 2989/1 v k.ú. Toužim k datu 01.10.2015.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7b/4/2016:
Rada schvaluje revokaci usnesení č. 7/3/2016 a schvaluje poskytnutí dotací do výše
50 tis. Kč, což je v kompetenci rady.
a)
Rada schvaluje poskytnutí dotací sportovním oddílům na činnost v rove 2016
v celkové výši 55 000,- Kč.
Hlasování: 4/0/1
b) Rada schvaluje poskytnutí dotací zájmovým sdružením na činnost v roce 2016
v celkové výši 59 000,- Kč.
Hlasování: 5/0/0
c)
Rada schvaluje poskytnutí dotací organizacím zaměřeným na sociální služby na
činnost v roce 2016 v celkové výši 16 000,- Kč.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 7b/4/2016:
Rada bere na vědomí žádost SDH Toužim o dotaci ve výši 144 tis. Kč s tím, že navrhne
na zasedání zastupitelstva poskytnutí dotace ve výši 90 tis. Kč a žádost SK Toužim – oddíl
kopané o dotaci ve výši 120 tis. Kč s tím, že navrhne částku 50 tis. Kč.
Usnesení č. 8/4/2016:
Rada schvaluje a provádí, v souladu se schváleným rozsahem provádět rozpočtová
opatření dle usnesení Zastupitelstva města Toužim č. 8/5/2014 ze dne 27.11.2014, rozpočtová
opatření č. 9/2016 a 10/2016.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 9/4/2016:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Toužim v roce 2015 s tím, že po
provedení auditu a po zpracování závěrečného účtu, bude kompletní zpráva projednána na
červnovém zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 10/4/2016:
Rada schvaluje účetní závěrky všech příspěvkových organizací zřízených městem
Toužim za rok 2015 a schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření do fondů
příspěvkových organizací v tomto objemu:
Mateřská škola Toužim
do rezervního fondu 153 336,27 Kč
Základní škola Toužim
do rezervního fondu 144 035,50 Kč
Základní a mateřská škola Toužim
do rezervního fondu 53 324,65 Kč
Základní umělecká škola Toužim
do rezervního fondu 53 517,58 Kč
Technická služba města Toužim
do rezervního fondu 239 517,38 Kč
do fondu odměn
100 000,- Kč
Bytové hospodářství města Toužim
do rezervního fondu
20,57 Kč
Teplárenství města Toužim
do rezervního fondu 298 307,02 Kč
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11/4/2016:
Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem
Toužim a Státním pozemkovým úřadem Karlovy Vary na stavbu zemní kabelové přípojky NN
od vodárny ke studni v Dobré Vodě v předpokládaném rozsahu 2,5 m délky.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 12/4/2016:
Rada schvaluje předání dokončených staveb, rozšíření veřejného osvětlení, do výpůjčky
TSM Toužim formou dodatku smlouvy o výpůjčce. Jedná se o tyto stavby:
inv. č. 0634 VO |Plzeňská – rozšíření
cena 71 433,28 Kč
inv. č. 0636 VO Školní – rozšíření
78 133,- Kč
inv. č. 0367 VO Prachomety – rozšíření
98 846,- Kč
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 13/4/2016:
Rada bere na vědomí Inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku města
Toužim v roce 2015 s tím, že zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 14/4/2016:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného majetku města Toužim, navržené jednotlivými
inventarizačními komisemi v rámci provedených inventur. Jedná se o 11 položek s celkovou
pořizovací cenou 23 373,80 Kč.
Hlasování: 5/0/0
K druhé části bodu č. 14/4/2016:
Rada bere na vědomí návrh na vyřazení zastaralé a nevyužívané motorové stříkačky
PS 12, inv. č. 0341, s pořizovací cenou 60 606,- Kč s tím, že návrh na vyřazení bude projednán
na zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 15/4/2016:
Rada bere na vědomí zprávu pracovnice oddělení životního prostředí o vývoji sběru a
třídění separovaného komunálního odpadu a směsného komunálního odpadu na území města
Toužim v roce 2015.
K bodu č. 16/4/2016:
Rada projednala a vzala na vědomí rozpis státní finanční podpory z Programu
regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2016, z něhož město Toužim získalo
částku 605 tis. Kč s tím, že na zasedání zastupitelstva navrhne poskytnout částku 100 tis. Kč
Římskokatolické farnosti Toužim na opravu kostela Narození Panny Marie v Toužimi a částku
505 tis. Kč na opravu Dolního hradu v areálu toužimského zámku.
Usnesení č. 17/4/2016:
Rada schvaluje členství města Toužim v Honebním společenstvu Kojšovice a začlenění
honebních pozemků města v rozsahu 243,4967 ha do společenstevní honitby Kojšovice s tím,
že město Toužim bude při jednání Honebního společenstva Kojšovice zastupovat tajemník
MěÚ Toužim.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 18/4/2016:
Rada bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích s tím, že návrh bude projednán na
zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 19/4/2016:
Rada schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim svolaného na den 10.
března 2016 od 17.00 hod., do zasedací místnosti MěÚ Toužim.

Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 20/4/2016:
Rada schvaluje odpisový plán TSM Toužim na rok 2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 21/4/2016:
Rada schvaluje vyřazení myčky nádobí ALBA M 100, inv. č. 45389, pořízené v roce
1992 za cenu 17 600,- Kč, z majetku p.o. ZŠ Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 22/4/2016:
Rada schvaluje vyřazení vysavače s inv. č. 001222/12 s pořizovací cenou 3 599,- Kč,
z majetku p.o. MŠ Toužim.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 23/4/2016:
Rada bere na vědomí odpověď vedoucího BH města Toužim na dopis „Náprava
nedostatků v Sokolovně“ s tím, že doporučila provést v měsíci březnu další několikanásobné
měření napětí v síti, zajistit opravu automatického splachování pisoárů a dle možnosti vyměnit
zadní vchodové dveře.
Usnesení č. 24/4/2016:
Rada schvaluje zadat firmě M. Scherbauma akci dodávka a montáž plynového topení
v bytě o velikosti 1 + 1 v domě č.p. 287 v Družstevní ulici za pořizovací cenu 119 318,- Kč
včetně DPH.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 25/4/2016:
Rada bere na vědomí návrh dohody o narovnání mezi Římskokatolickou farností
Toužim a městem Toužim s tím, že dohoda bude projednána na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 26/4/2016:
Rada schvaluje nabídku společnosti M.C. Triton s.r.o., Praha, na zpracování žádosti o
dotaci na poskytnutí dotace na zpracování dokumentu Strategický plán města Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 27/4/2016:
Rada schvaluje ukončení mandátní smlouvy na poskytování právních služeb s JUDr. V.
Ř. k datu 29.02.2016 a uzavření mandátní smlouvy s JUDr. H. L. na poskytování právních
služeb s platností od 01.03.2016.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 28/4/2016:
Rada schvaluje prominutí poplatku za pronájem sportovní haly pro HZS Karlovarského
kraje, stanice Toužim, na uspořádání halového fotbalového turnaje jednotek HZS Plzeňského a
Karlovarského kraje dne 23.3.2016.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 29/4/2016:
Rada schvaluje prodloužit dobu poskytování teplé vody z výměníku Na Zámecké denně
do 22.30 hod.
Hlasování: 5/0/0
V Toužimi 22.02.2016

……………………………...
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.
místostarosta

…………………………….
Alexandr ŽÁK
starosta

Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Toužim je upraven z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění.

