MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 8/2018
Datum: 25. 4. 2018
Č.j.:1726/18/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 8/2018
Ze schůze Rady města Toužim č. 8 konané dne 23. dubna 2018

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání žádostí o nájem pozemku
Projednání informace – „CONVOY OF LIBERTY 2018“
Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ o vyřazení majetku školy
Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru
Projednání návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti
7. Projednání nabídek na zajištění pověřence na ochranu osobních údajů
8. Projednání žádosti Klubu českých turistů Toužim
9. Projednání žádosti o souhlas s použitím znaku města Toužim
10. Projednání návrhu na předání majetku města do výpůjčky a vyjmutí z výpůjčky
11. Projednání návrhu na OZV č. 1/2018, č. 2/2018, č. 3/2018
12. Projednání zprávy o hospodaření města Toužim za I. čtvrtletí 2018
13. Projednání výsledku veřejné zakázky malého rozsahu „Malé náměstí, komunikace u MÚ,
parkoviště u pošty“
14. Projednání návrhu smlouvy o bezúplatném převodu majetku
15. Projednání návrhů rozpočtových opatření
1.
2.
3.
4.
5.
6.

K bodu č. 1/8/2018:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech. K usnesení rady č. 15/6/2018 ze
dne 26. 3. 2018 – měli se upozornit vlastníci nemovitostí v obci Kojšovice a v osadě Krásný
Hrad, aby si zajistili vybudování vodovodní přípojky v době realizace hlavního vodovodu,
protože by jim byla v pozdější době výstavba zamítnuta z důvodu zásahu do nově opraveného
povrchu komunikace. Dodatečně bylo zjištěno, že se tato záležitost týká osmi vlastníků
nemovitostí a aby vlastníci nebyli omezováni časem, položí se pod komunikaci chránička, čímž

bude možné vodovodní přípojky vybudovat kdykoliv, bez zásahu do nově opraveného povrchu
komunikace. Z uvedeného důvodu bylo od upozornění vlastníků nemovitostí upuštěno.
Usnesení č. 2a/8/2018:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. 6/1 – vodní
plochy o výměře 885 m2 v k.ú. Třebouň, za účelem chovu a lovu ryb s ***** *****, bytem
***** *****, *****, na dobu neurčitou, s platností od 1. 5. 2018.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 2b/8/2018:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 2, na části pozemku parc. č.
1244/4 a části pozemku parc. č. 51/3, o výměře 250 m2 v k.ú. Toužim s ***** *****, bytem
***** , *****, na dobu neurčitou, s platností od 1. 5. 2018.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 2c/8/2018:
Rada schvaluje uzavření smlouvy na výpůjčku části nebytového prostoru (násypky a
schodiště) objektu bývalé kotelny o výměře 24 m2, na pozemku parc. č. st. 798 v k.ú. Toužim,
k provádění praktických výcviků jednotek HZS Karlovarského kraje, s HZS Karlovarského
kraje, Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, Stanice Toužim, Sídliště 467, Toužim, s účinností
od 1. 5. 2018.
Hlasování: 4/0/1
Usnesení č. 2d/8/2018:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku parc.č. 1696/1 o výměře cca 75 m 2 v
k.ú. Bezděkov u Prachomet s tím, že jeho výměra a nové parcelní číslo budou stanoveny
geometrickým plánem.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 3/8/2018:
Rada bere na vědomí informaci o přípravě akce „CONVOY OF LIBERTY 2018“, která
bude mít tradiční depo bojové techniky v Prachometech v době od 4. 5. 2018 do 6. 5. 2018.
Účastníci této akce přijedou na náměstí do Toužimi v sobotu 5. 5. 2017 v 10.00 hodin.
K bodu č. 4/8/2018:
Rada bere na vědomí žádost ředitelky ZŠaMŠ Toužim o vyřazení poškozené kopírky
UTAX CD-1016 s pořizovací cenou 39.115,30 Kč s tím, že žádost o vyřazení bude projednána
na příštím zasedání Zastupitelstva města Toužim.

Usnesení č. 5/8/2018:
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ***** *****, bytem *****, *****,
ochrnutému po těžkém úrazu způsobeným bezohledným řidičem, na úhradu zdravotnického
materiálu, potřebného pro jeho běžný život.
Hlasování: 0/5/0
Usnesení č. 6/8/2018:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti, a Smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0013223/VB1 „Bezděkov
p.č. 1/1 a p.č. 68/1 kNN“, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, zastoupené společností Stav-elektro, s.r.o., Vintířovská 1149,
Chodov, IČ: 2635 5639.
Hlasování: 0/5/0
Usnesení č. 7/8/2018:
Rada schvaluje zajištění pověřence na ochranu osobních údajů pro město Toužim a jeho
příspěvkové organizace společností VARiKO, s.r.o., Lesní 65, 312 00 Plzeň 4, za předem
dohodnutou cenu s tím, že bude uzavřena jedna smlouva pro všechny subjekty a příspěvkové
organizace si mohou zvolit vlastního pověřence, jehož činnost budou hradit z vlastních
prostředků.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/8/2018:
Rada schvaluje uspořádat turistickou akci „Setkání u pramene Střely“ dne 16. 6. 2018
pořádané Klubem českých turistů na návsi v obci Prachomety s tím, že po ukončení akce zajistí
úklid veřejného prostranství, dále schvaluje bezúplatné zapůjčení pivních setů a zajištění a
úhradu mobilní toalety.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9/8/2018:
Rada schvaluje použití znaku města Toužim HZS Karlovarského kraje, Stanicí Toužim,
Sídliště 467, Toužim, na kartu HZS, Stanice Toužim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10a/8/2018:
Rada schvaluje předání následujícího majetku města do výpůjčky Technické službě
města Toužim, p.o., s platností od 1. 5. 2018 a to formou dodatku smlouvy o výpůjčce.
Jedná se o tento majetek:


inventární č. 0535 Parkoviště před domy č.p. 454-463 Sídliště rozšíření parkoviště, zrušení servisního chodníku
jedná se o technické zhodnocení

113.604,- Kč



inventární č. 0748 Parkoviště před MěÚ -

116.069,- Kč

jedná se o nově vybudované parkoviště včetně
dopravního značení


inventární č. 0680 Komunikace a parkoviště Na Zámecké –
levá strana v rámci akce „Zámecká ulice doprava v klidu“ byla provedena úplná
rekonstrukce – nové parkovací plochy,
zrušeny některé chodníky,

1.850.286,61 Kč

a zároveň schvaluje vyjmutí z výpůjčky TSM Toužim p.o., Komunikace a chodníky – Na
Zámecké v hodnotě 498.128,- Kč, inv. č. 0300, které byly nahrazeny novou stavbou inv. č.
0680, k 30. 4. 2018.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10b/8/2018:
Rada schvaluje předání nově vybudovaného parkoviště v areálu mateřské školy inv. č.
0749 v hodnotě 363.498,- Kč, do výpůjčky Mateřské škole Toužim, p.o., s platností od 1. 5.
2018 a to formou dodatku smlouvy o výpůjčce.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10c/8/2018:
Rada schvaluje vyjmutí následujícího majetku v celkové hodnotě 89.775,- Kč, z
výpůjčky Bytovému hospodářství města Toužim, p.o., k 30. 4. 2018 a to formou dodatku
smlouvy o výpůjčce.
Jedná se o tento majetek:
inv. č.
0901
0899
0900
0562
0907
1580
0906
0905
0567

č.ú.
028.00
028.00
028.00
902.10
902.10
902.10
902.10
902.10
902.10

název
počet
Mikrofonní set Omnitronic 1
Power mix Behringer
1
Repro box Behringer
2
Křeslo černé
5
Propojovací kabely
1
Řečnický pult
1
Stativ pro mikrofon
1
Stativ pro reprobox
2
Stoly
18
Celkem

pořizovací cena
11.145,- Kč
14.200,- Kč
12.126,- Kč
6.050,- Kč
2.854,- Kč
1.200,- Kč
1.250,- Kč
5.400,- Kč
35.550,- Kč
89.775,- Kč

Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 11/8/2018:
Rada odložila projednání OZV č. 1/2018, OZV č. 2/2018 a OZV č. 3/2018 na další
schůzi rady s tím, že návrhy budou opětovně konzultovány s odborem dozoru MV ČR.

K bodu č. 12/8/2018:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Toužim za I. čtvrtletí 2018
Usnesení č. 13/8/2018:
Rada schvaluje zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Malé náměstí, komunikace u
MÚ, parkoviště u pošty“ společnosti FRONĚK, s.r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, která se
jako jediná zúčastnila výběrového řízení.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 14/8/2018:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku - radiostanice a
montážní sady Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v hodnotě 74.489,26 Kč
určeného pro plnění úkolů na úseku požární ochrany a úkolů vyplývajících ze zákona č.
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, na město Toužim.
Hlasování: 4/0/1
Usnesení č. 15/8/2018:
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. 19/2018 až 22/2018.
Hlasování: 5/0/0
Zapsal: Žák

………………………………
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.

