MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 5/2018
Datum: 14. 3. 2018
Č.j.:1171/18/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 5/2018
Ze schůze Rady města Toužim č. 5 konané dne 12. března 2018

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti o nájem pozemku
3. Projednání záměrů na prodej pozemku
4. Projednání návrhů na přidělení bytu
5. Projednání žádosti o souhlas s použitím znaku města Toužim
6. Projednání nabídky firmy BOLID M, s. r. o.
7. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových organizací města Toužim za rok 2017
8. Projednání žádostí o dotace z rozpočtu města na rok 2018
9. Projednání předběžného programu zasedání zastupitelstva
10. Projednání návrhu podmínek provozu vozidla pro seniory
11. Projednání návrhu rozpočtového opatření
12. Projednání výsledku veřejné zakázky malého rozsahu a návrhu smlouvy o dílo na stavbu
„Toužim, vodovod Krásný Hrad, Kojšovice“
13. Projednání financování vodovodních přípojek při stavbě vodovodu v Kojšovicích a
Krásném Hradu
14. Projednání návrhu na znovu zprovoznění WC na autobusovém nádraží
15. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2017
K bodu č. 1/5/2018:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Usnesení č. 2/5/2018:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 3322/2 v k.ú.
Toužim o výměře 1 m2, se společností Olife Energy, a. s., Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00
Praha 2, IČO: 2929 1879, zastoupené ***** *****, bytem *****, *****, za účelem umístění
dobíjecí stanice pro elektromobily, na dobu 8 let, za roční nájemné ve výši 500,- Kč a s dalšími
podmínkami schválenými Usnesením Rady města Toužim č. 22/21/2017 ze dne 13. listopadu
2017, s platností od podpisu smlouvy.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 3a/5/2018:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 933/1 o výměře cca 2.000 m 2
v k.ú. Radyně, přičemž přesná výměra a nové číslo oddělené části pozemku budou stanoveny
geometrickým plánem.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3b/5/2018:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 192/3 o výměře cca 5 m 2 v k.ú.
Toužim, přičemž přesná výměra a nové číslo oddělené části pozemku budou stanoveny
geometrickým plánem.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/5/2018:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v nástavbě budovy ZŠ Toužim na
adrese Plzeňská 395, Toužim, o velikosti 3 + 1 a výměře 79,98 m2, s p. ***** *****, dosud
bytem *****, *****, s platností od 1. 4. 2018, na dobu neurčitou.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/5/2018:
Rada schvaluje použití znaku města Toužim společností Jednota spotřební družstvo,
nám. Jiřího z Poděbrad 106, Toužim, na obalu hořké čokolády.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6a/5/2018:
Rada schvaluje zadat stavbu odvodnění kostela Narození Panny Marie v Toužimi firmě
BOLID M, s. r. o., IČO: 2634 7741, Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6b/5/2018:
Rada schvaluje zadat opravu dalšího úseku městského opevnění ve Vodní ulici v
Toužimi firmě BOLID M, s. r. o., IČO: 2634 7741, Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/5/2018:
Rada schvaluje účetní závěrky všech příspěvkových organizací zřízených městem
Toužim za rok 2017 a schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření do fondů
příspěvkových organizací v tomto objemu:
 Mateřská škola Toužim do rezervního fondu 235.117,13 Kč
 Základní škola Toužim do rezervního fondu 22.681,98 Kč
 Základní škola a mateřská škola Toužim do rezervního fondu 70.018,05 Kč
 Základní umělecká škola Toužim do rezervního fondu 59.976,23 Kč
 Technická služba města Toužim do rezervního fondu 278.967,61 Kč
do fondu odměn
150.000,00 Kč
 Bytové hospodářství města Toužim do rezervního fondu 101.017,81 Kč
 Teplárenství města Toužim do rezervního fondu 349.589,44 Kč
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 8a/5/2018:
Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Toužim na činnost sportovních
oddílů, zájmových sdružení a na činnost v oblasti sociálních služeb v roce 2018 včetně uzavření
veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací takto:
 SK Toužim – oddíl stolního tenisu
20.000,- Kč
 TJ Sokol Toužim
35.000,- Kč
 Jezdecký klub Toužim
15.000,- Kč
 Tenis Club Toužim
8.000,- Kč
 Svaz postižených civilizačními chorobami
18.000,- Kč
 Přátelé toužimské mládežnické dechovky (pod podmínkou zvolení
nového výboru a statutárního zástupce)
30.000,- Kč
 SDH Toužim – Mezinárodní setkání mládeže
40.000,- Kč
 SDH Toužim – Halová soutěž mladých hasičů
4.000,- Kč
 SDH Toužim – Noční soutěž o erb města Toužim
4.000,- Kč
 SDH Toužim – věcné vybavení pro činnost SDH
25.000,- Kč
 Živý zámek Toužim – kulturní a vzdělávací akce,
náklady na ozvučení, půjčení techniky, honoráře
49.000,- Kč
 Hospic svatého Lazara Plzeň – zdravotnický materiál a léky
10.000,- Kč
 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s.
20.000,- Kč
 Český západ, o. p. s., Dobrá Voda
3.000,- Kč
Rada schvaluje navrhnout na zasedání Zastupitelstva města Toužim poskytnutí dotace
z rozpočtu města Toužim na činnost SK Toužim – oddíl kopané, který požaduje částku vyšší
než 50 tis. Kč, která činí 120.000,- Kč.
Hlasování: 3/0/2
K bodu č. 9/5/2018:
Rada bere návrh programu na zasedání Zastupitelstva města Toužim dne 5. 4. 2018, na
vědomí s tím, že na příští schůzi schválí konečný návrh programu.
Usnesení č. 10/5/2018:
Rada schvaluje tyto předběžné podmínky provozu vozidla pro seniory:
- provoz bude určen osobám ve věku nad 65 let včetně doprovodu a pro držitele průkazu
ZTP a ZTP/P včetně doprovodu
- provoz bude zajišťován v pracovních dnech od 08.00 – 15.00 hodin
- vozidlo bude využíváno pouze k návštěvě lékaře, lékárny, k zajištění nákupu a
k vyřízení věcí na MěÚ Toužim a na České poště (vše v Toužimi)
- cena jedné jízdy bude činit 15,- Kč, který bude hradit i doprovod osoby starší 65 let
- doprovod držitele průkazu ZTP a ZTP/P bude zdarma
- provoz bude zajišťován pro osoby z Toužimi a spádových obcí
- objednání jízdy bude prováděno telefonicky minimálně 2 dny předem
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11/5/2018:
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. 14/2018.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 12/5/2018:
Rada schvaluje výsledek veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo
mezi městem Toužim a společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., Studentská
328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí, na vybudování stavby „Toužim, vodovod Krásný Hrad,
Kojšovice“.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 13/5/2018:
Rada bere informace o možnostech financování vodovodních přípojek v osadě Krásný
Hrad a obci Kojšovice na vědomí s tím, že o konečném způsobu rozhodne na příštím jednání
až po zjištění upřesňujících informací od VaK K. Vary, a. s.
K bodu č. 14/5/2018:
Rada bere na vědomí zprávu vedoucího BH města Toužim ke znovu zprovoznění WC
na autobusovém nádraží.
K bodu č. 15/5/2018:
Rada bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Toužim za rok
2017 s tím, že zpráva bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva.

Zapsal: Charvát
………………………………
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.

