MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 20 Toužim

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 21/2017
Ze schůze Rady města Toužim č. 21 konané dne 13. listopadu 2017

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti o směnu pozemku
3. Projednání žádosti o pronájem zahrádky
4. Projednání návrhu na vyřazení nepotřebného majetku MŠ Toužim
5. Projednání návrhu na vyřazení nefunkčního majetku ZŠ Toužim
6. Projednání hospodaření příspěvkových organizací k 30. 9. 2017
7. Projednání hospodaření města Toužim k 30. 9. 2017
8. Projednání návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2018
9. Projednání nabídky na zajištění činnosti Infocentra
10. Projednání návrhu jednorázových odměn pro členy komisí
11. Projednání žádosti o poskytnutí finančních prostředků spolku Drosera, z.s.
12. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru Klubu Stonožka Ostrava
13. Projednání žádosti o poskytnutí finanční pomoci pro společnost For Help, s.r.o.
14. Projednání návrhů smluv na zřízení služebnosti
15. Příprava programu zasedání Zastupitelstva města Toužim
16. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků
17. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o čerpání řádné dovolené
18. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim
19. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitele TSM Toužim
20. Projednání pronájmu sportovní haly na uspořádání futsalového turnaje
21. Projednání žádosti o finanční podporu na preventivní akci Českého červeného kříže
22. Projednání Smlouvy o nájem pozemku pro výstavbu dobíjecí stanice pro elektromobily
23. Projednání plánu inventur na rok 2017
24. Projednání nabídky na prodej lesních pozemků
25. Projednání návrhů rozpočtových opatření
K bodu č. 1/21/2017:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.

Usnesení č. 2/21/2017:
Rada zamítá návrh společnosti Lesy ČR, s. p., Lesní správa Toužim, Plzeňská 580,
Toužim na směnu pozemku parc. č. 108/1 v k.ú. Radyně.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3/21/2017:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 1, o výměře 150 m2, na
části pozemku parc č. 1399/1 v k.ú. Toužim s ***** *****, bytem *****, ***** a *****
*****, bytem *****, *****, s platností od 1. 1. 2018, na dobu neurčitou.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/21/2017:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného a opotřebovaného majetku s celkovou
pořizovací cenou 45.051,- Kč, z účetní evidence MŠ Toužim, p.o., Sídliště 429, Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5a/21/2017:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného a zastaralého majetku s celkovou pořizovací
cenou 52.233,- Kč z účetní evidence ZŠ Toužim, p.o., Plzeňská 395, Toužim.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 5b/21/2017:
Rada bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, o
souhlas s vyřazením majetku inv. č. 774592/06, PC Allegro 1500D, s pořizovací cenou
20.028,- Kč a inv. č. 774690/06, Kopírka Canon IR 1022 A, s pořizovací cenou 24.871,- Kč
z majetku ZŠ Toužim s tím, že návrh na vyřazení bude projednán na zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 6/21/2017:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkových organizací města Toužim
k datu 30. 9. 2017.
K bodu č. 7/21/2017:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Toužim k datu 30. 9. 2017.
Usnesení č. 8/21/2017:
Rada schvaluje návrh rozpočtu města Toužim na rok 2018 k projednání na zasedání
Zastupitelstva města Toužim dne 7. prosince 2017.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 9/21/2017:
Rada schvaluje předložit na prosincovém zasedání zastupitelstva návrh na poskytnutí
dotace včetně návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy se spolkem Cesta z města na
poskytnutí dotace na zajištění provozu Infocentra v roce 2018 a 2019.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10/21/2017:
Rada schvaluje udělení jednorázových finančních odměn pro členy komisí, kteří
nejsou členy zastupitelstva a členy přestupkové komise, jmenované p. starostou k výkonu
přenesené působnosti, ve výši dle zápisu.
Hlasování: 4/0/1
Usnesení č. 11/21/2017:
Rada zamítá poskytnutí finančního daru spolku DROSERA, z. s., Bublava č. p. 791,
358 01 Bublava, na provoz Záchranné stanice pro handicapované živočichy na Bublavě.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 12/21/2017:
Rada zamítá poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s., Klub Stonožka Ostrava, Mitušova 1330/4, 700 30 Ostrava –
Hrabůvka, na „Projekt rehabilitační centrum“.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 13/21/2017:
Rada zamítá poskytnutí finanční pomoci společnosti For Help, s.r.o., FOR HELP –
AUTISMUS, z. s., Porubská 673/74, 708 00 Ostrava – Poruba, na podporu autistických dětí,
zakoupením balíčku s dárkem a certifikátem.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 14a/21/2017:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-120004926/VB/01, v souvislosti se stavbou „Toužim, KV, Komárov u Štědré, p.č. 808/1, kNN“,
se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
zastoupené společností Václav Vaidiš Elektromontáže s. r. o., Botanická 276, 362 63
Dalovice.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 14b/21/2017:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-120005072/VB01,v souvislosti se stavbou „Toužim, Farní, Pod Brankou, Tepelská, kNN“, se
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 14c/21/2017:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě v souvislosti s realizací stavby „Toužim – vodovod Krásný Hrad, Kojšovice“, s
Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy
Vary.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 15/21/2017:
Rada bere návrh programu na zasedání Zastupitelstva města Toužim dne 7. 12. 2017,
na vědomí s tím, že na příští schůzi schválí konečný návrh programu.
Usnesení č. 16a/21/2017:
Rada schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě ZŠS při ZŠaMŠ
Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, která je zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona,
z maximálního počtu 6 na 7 žáků.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 16b/21/2017:
Rada schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě MŠ při ZŠaMŠ
Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, z počtu 24 dětí na 26 dětí, s platností od 1. 1. 2018.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 17/21/2017:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p.o., Plzeňská 395, že
v době od 13. 11. do 28. 11. 2017, bude čerpat řádnou dovolenou a její zástup bude zajišťovat
***** *****.
Usnesení č. 18/21/2017:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim, p.o., ve
výši dle zápisu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 19/21/2017:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitele TSM Toužim, p.o., ve výši
dle zápisu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 20/21/2017:
Rada schvaluje bezplatný pronájem sportovní haly dne 26. 12. 2017, k uspořádání VII.
ročníku futsalového turnaje „Pokos Cup“.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 21/21/2017:
Rada zamítá finanční podporu preventivní prospěšné akce s názvem „Omalovánky
první pomoci“, jejímž cílem je naučit děti i dospělé umění poskytování první pomoci,
realizované společností IV – Nakladatelství s. r. o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3,
pobočka Ústí nad Labem, Revoluční 551/6, a to formou celobarevné prezentace města
Toužim, dle předloženého ceníku.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 22/21/2017:
Rada schvaluje upřesňující podmínky Smlouvy o nájmu pozemku pro výstavbu,
instalaci a provoz veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektromobily spočívající ve
vyhrazení dvou parkovacích míst, ročního nájmu ve výši 500,- Kč, okruhu ochrany 100 m a
době trvání smlouvy 8 let.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 23/21/2017:
Rada schvaluje Plán inventur na rok 2017.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 24/21/2017:
Rada doporučuje koupi lesních pozemků parc. č. 1780/5 o výměře 1.594 m2, parc. č.
1780/6 o výměře 7.348 m2, parc. č. 1780/7 o výměře 15.899 m2 a parc. č. 3223/2 o výměře
173 m2, vše v k.ú. Toužim a dále lesního pozemku parc. č. 615/5 o výměře 2.384 m2 v k.ú.
Políkno u Toužimi za částku 270.000,- Kč, a následnou směnu lesního pozemku v k.ú.
Políkno u Toužimi za jiný pozemek ve vlastnictví společnosti Lesy ČR, s.p.
Usnesení č. 25/21/2017:
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,
rozpočtové opatření č. 56/2017 - 63/2017.
Hlasování: 5/0/0
Zapsal: Charvát

V Toužimi14. listopadu 2017

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

……………………………
Alexandr ŽÁK
starosta

