MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 20 Toužim

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 20/2017
Ze schůze Rady města Toužim č. 20 konané dne 23. října 2017

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti na nájem zahrady
3. Projednání záměru na nájem pozemku
4. Projednání žádosti o vyjádření k licenčnímu řízení
5. Projednání žádosti o souhlas s použitím znaku města Toužim
6. Projednání žádosti ředitelky MŠ Toužim o uzavření MŠ
7. Projednání žádosti České pošty, s. p., o pronájem nebytového prostoru
8. Projednání Smlouvy o nájem pozemku pro výstavbu dobíjecí stanice pro elektromobily
9. Projednání návrhu ředitele ZUŠ Toužim na udělení odměny
10. Projednání zprávy o kontrole KHS v ZŠ Toužim
11. Projednání dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karlovy Vary 2017
– 2023
12. Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Toužim o zmocnění zástupce ředitelky
k podepisování pracovně právních vztahů
13. Projednání informace ředitelky ZŠ a MŠ Toužim o vrácení finanční částky
14. Projednání informace ředitelky ZŠ a MŠ o uzavření ŠD
15. Projednání Výroční zprávy o činnosti ZŠ a MŠ Toužim za školní rok 2016 - 2017
16. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru na kastrace koček
17. Projednání přemístění novinového stánku
18. Projednání revokace usnesení Rady města Toužim č. 9/9/2017
19. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru
20. Projednání Dodatku č. 1 Směrnice k používání sociálního fondu č. 1/2016
21. Projednání návrhů rozpočtových opatření
22. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru od spol. Městské lesy Toužim s.r.o.
K bodu č. 1/20/2017:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Usnesení č. 2/20/2017:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahradu o výměře 160 m2, na pozemku
p. č. 895/5 v k.ú. Branišov s ***** ***** a ***** *****, oba bytem *****, *****,
s platností od 1. 11. 2017, na dobu neurčitou.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 3/20/2017:
Rada zamítá záměr na nájem pozemku o výměře 30 m2 na části pozemku parc. č.
3183/1 v k. ú. Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 4/20/2017:
Rada schvaluje kladné vyjádření k licenčnímu řízení k provozování veřejné linkové
osobní dopravy pro dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 578/4, 360 09 Karlovy
Vary – Drahovice, na lince č. 421 161 Bečov n. Teplou – Toužim – Žlutice – Lubenec –
Blatno.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 5/20/2017:
Rada schvaluje použití znaku města Toužim na logo hokejového klubu HCT Toužim.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 6/20/2017:
Rada bere na vědomí informaci o uzavření MŠ Toužim v době vánočních prázdnin od
27. 12. 2017 do 29. 12. 2017 a v době letních prázdnin od 16. 7. 2018 do 17. 8. 2018.
K bodu č. 7/20/2017:
Rada bere na vědomí žádost České pošty, s.p., odbor PČJZ/2, Solní 20, 301 99 Plzeň,
na nájem nebytových prostor cca 250 – 300 m2 užitné plochy s tím, že žádným takovým
nebytovým prostorem nedisponuje a nabídla k pronájmu menší nebytové prostory na náměstí
Jiřího z Poděbrad č. p. 104, kde lze využít v I. patře nebytový prostor o celkové výměře 52,5
m2 (1 místnost), který se uvolní k 1. 1. 2018 a ve II. patře nebytový prostor o celkové výměře
98 m2, jedná se o 1 uzamykatelný prostor. Dále lze využít na náměstí Jiřího z Poděbrad č.p.
35 v I. patře nebytový prostor o celkové výměře 23 m2 (1 místnost) a ve stejném patře
nebytový prostor o celkové výměře 82 m2 (2 místnosti). V negativním případě žadateli
doporučuje obrátit se na soukromé vlastníky.
K bodu č. 8/20/2017:
Rada doporučila opětovně požádat společnost Olife Source, a.s., se sídlem Lazarská
11/6, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 2929 1879 o zapracování požadavků rady, které se
týkají ceny ročního nájmu (500,- Kč), požadovaného rozsahu omezení (100 m) a délku
smlouvy na 5 let.
Usnesení č. 9/20/2017:
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro ředitele ZUŠ Toužim, ve výši dle zápisu.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 10/20/2017:
Rada bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ Toužim o přijatých opatřeních k odstranění
závad zjištěných kontrolou KHS Karlovarského kraje.

Usnesení č. 11/20/2017:
Rada schvaluje dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karlovy Vary
2017 – 2023“, který byl schválený dne 26. 9. 2017 Řídícím výborem MAP, součástí
dokumentu je také akční plán na školní rok 2017/2018.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 12/20/2017:
Rada schvaluje zmocnění pro ***** ******, vedoucí učitelku ZŠaMŠ Toužim, p. o.,
k podepisování pracovně právních vztahů mezi ZŠaMŠ Toužim, p. o., a ředitelkou školy.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 13/20/2017:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ a MŠ Toužim, p. o., o navrácení finanční
částky 140.000,- Kč městu Toužim, zapůjčené na předfinancování projektu „Šablony pro ZŠ a
MŠ Toužim.“
K bodu č. 14/20/2017:
Rada bere na vědomí uzavření školní družiny při Základní škole a mateřské škole
Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, v době podzimních prázdnin, tj. 26.10. - 27.10.2017.
K bodu č. 15/20/2017:
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Toužim, p. o., ve školním
roce 2016/2017.
Usnesení č. 16/20/2017:
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru pro rok 2018, v souhrnné výši 20.000,- Kč,
určeného pro občany s trvalým bydlištěm na území města Toužim, za účelem kastrace koček a
kocourů, přičemž na kastraci koček bude vypláceno 300,- Kč a na kastraci kocourů 200,- Kč.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 17/20/2017:
Rada schvaluje přemístění novinového stánku z náměstí Jiřího z Poděbrad na dvůr
TSM Toužim.
Hlasování: 3/0/1
Usnesení č. 18/20/2017:
Rada revokuje usnesení č. 9/9/2017 ze schůze Rady města Toužim konané dne 15.
května 2017 a nahrazuje ho tímto textem: „Rada schvaluje převedení finančních prostředků
ZUŠ Toužim ve výši 50.000,- Kč, z rezervního fondu do investičního z důvodu financování
oprav ZUŠ Toužim, p.o., Plzeňská 395, Toužim.“
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 19/20/2017:
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč, pí ***** *****, bytem
*****, *****, na speciální zdravotní pomůcky pro svého syna *****, který se narodil
s vrozenou vývojovou vadou.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 20/20/2017:
Rada schvaluje dodatek č. 1 Směrnice k používání sociálního fondu č. 1/2016, kterým
dochází ke změně článku 3.1 Stravování, s účinností od 1. 1. 2018.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 21/20/2017:
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. 52/2017 - 55/2017.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 22/20/2017:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč, spolku OLD BOYS FOTBAL – CLUB
TOUŽIM, Sídliště č.p. 136, Toužim, na sportovní činnost oddílu ledního hokeje pro ročník
2017/2018.
Hlasování: 4/0/0
Zapsal: Charvát

V Toužimi 24. října 2017

………………………………
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.

