MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 11/2018
Datum: 5. 6. 2018
Č.j.:2211/18/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 11/2018
Ze schůze Rady města Toužim č. 11 konané dne 4. června 2018

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání revokace Usnesení Rady města Toužim č. 2b/8/2018
3. Projednání žádostí o povolení pokračování v základním vzdělávání
4. Projednání zrušení Směrnice č. 1A/2011
5. Projednání návrhu na vyřazení majetku TSM Toužim
6. Projednání návrhu na vyřazení majetku MŠ Toužim
7. Projednání návrhu likvidační komise na vyřazení majetku města
8. Projednání žádosti KČT Mariánské Lázně
9. Projednání žádosti o schválení odměny pro ředitele TSM Toužim
10. Projednání žádosti města Teplá o zapůjčení párty stanu
11. Projednání zprávy o odstranění nedostatků zjištěných ČŠI v MŠ Toužim
12. Projednání předběžného programu zasedání zastupitelstva
13. Projednání návrhů rozpočtových opatření
14. Projednání zápisu z roční prověrky BOZP v ZŠaMŠ Toužim
15. Projednání dodatku č. 2 Smlouvy o dílo

K bodu č. 1/11/2018:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Usnesení č. 2/11/2018:
Rada revokuje Usnesení č. 2b/8/2018, ze zasedání Rady města Toužim konané dne
23. 4. 2018 a nahrazuje ho tímto textem: „Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
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zahrádku č. 2, na části pozemku parc. č. 1244/4 a části pozemku parc. č. 51/1, o výměře 250
m2 v k.ú. Toužim s ***** *****, bytem ***** ***** na dobu neurčitou, s platností od 5. 6.
2018.“
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3/11/2018:
Rada schvaluje pokračování základního vzdělávání v ZŠaMŠ Toužim ve školním roce
2018/2019 pro žáky ***** ***** ***** ***** ***** *****.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 4/11/2018:
Rada bere na vědomí návrh na zrušení Směrnice č. 1A/2011 – Zásady pro poskytování
cestovních náhrad členům zastupitelstva města Toužim s tím, že tento návrh bude projednán
na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 5a/11/2018:
Rada schvaluje vyřazení zastaralého a poškozeného majetku s celkovou pořizovací
hodnotou 40.258,79 Kč, z účetní evidence TSM Toužim, p. o., Plzeňská 333, Toužim.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 5b/11/2018:
Rada bere na vědomí žádost ředitele TSM Toužim, p. o., Plzeňská 333, Toužim, o
souhlas s vyřazením zrezivělého uzavřeného popelnicového kontejneru, inv. č. 226,
pořízeného v roce 1989, za 29.900,- Kč, z účetní evidence TSM Toužim s tím, že návrh na
vyřazení bude projednán na zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 6/11/2018:
Rada bere na vědomí žádost ředitelky MŠ Toužim, p. o., Sídliště 429, Toužim, o
souhlas s vyřazením neupotřebitelného PC LAPTOP, inv. č. 7 205 000/08, pořízeného v roce
2008, za 46.331,50 Kč, z účetní evidence MŠ Toužim s tím, že návrh na vyřazení bude
projednán na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 7a/11/2018:
Rada schvaluje vyřazení poškozené varné konvice, inv. č. 1436, pořízené v roce 2009
za 459,- Kč, z účetní evidence města Toužim.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 7b/11/2018:
Rada bere na vědomí návrh likvidační komise na vyřazení staveb Komunikace a
chodníky – Na Zámecké před domy č. p. 504-507, inv. č. 0300, Komunikace – Sídliště I., inv.
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č. 0274 a částečné vyřazení Místní komunikace – staré město, inv. č. 0268 odepsáním
finanční částkou, z účetní evidence města Toužim s tím, že návrh na vyřazení bude projednán
na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 8/11/2018:
Rada schvaluje pronájem sálu Sokolovny za snížené nájemné ve výši 100,- Kč/hod. a
bez úhrady energií na den 23. 3. 2019, k uspořádání turistické akce s názvem „Jarní setkání
turistů Karlovarské oblasti“ a dále použití znaku města Toužim na pozvánkách a diplomech.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 9/11/2018:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitele TSM Toužim, p.o., ve výši
dle zápisu.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 10/11/2018:
Rada schvaluje bezúplatné zapůjčení párty stanu městu Teplá, která pořádá dne 25. 8.
2018 městské slavnosti s tím, že další podmínky jako dopravu, postavení a případnou úhradu
za tyto služby je nutno předem dohodnout s ředitelem TSM Toužim.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 11/11/2018:
Rada bere na vědomí zprávu ředitelky MŠ Toužim o odstranění nedostatků zjištěných
ČŠI včetně přijatých opatření k nápravě.
K bodu č. 12/11/2018:
Rada bere návrh programu na zasedání Zastupitelstva města Toužim dne 28. 6. 2018
na vědomí s tím, že na příští schůzi schválí konečný návrh programu.
Usnesení č. 13/11/2018
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, rozpočtová
opatření č. 27/2018 až 30/2018.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 14/11/2018:
Rada bere na vědomí zápis z roční prověrky BOZP v ZŠaMŠ Toužim.
Usnesení č. 15/11/2018:
Rada schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o dílo mezi městem Toužim a fy. LUKO –
trávníky s.r.o., Květinová 321, 330 02 Dýšina, IČ: 2639 1538, kterým byla navýšena cena díla

3

o vícepráce na akci „Rekonstrukce sportovního areálu Toužim – část tréninkové hřiště a
multifunkční hřiště o částku 766.400,- Kč bez DPH.
Hlasování: 4/0/0
Zapsal: Charvát

………………………………
Bc. Robert HRŮZA
radní

……………………………
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 a změně některých zákonů 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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