MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 14/2018
Datum: 17. 7. 2018
Č.j.: 2735/18/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 14/2018
Ze schůze Rady města Toužim č. 14 konané dne 16. července 2018
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na zahrádku
3. Projednání záměru na nájem zahrádek
4. Projednání záměru na prodej pozemků
5. Projednání oznámení ředitelky ZŠ Toužim o čerpání dovolené
6. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o čerpání dovolené
7. Projednání žádosti o zrušení nájemní smlouvy na byt v DPS
8. Projednání Směrnice č. 3/2018 „Provozní řád výpočetní techniky“
9. Projednání Směrnice č. 4/2018 „Pro práci s osobními údaji“
10. Projednání žádosti o schválení ceníku v Základní knihovně v Toužimi
11. Projednání návrhu změny smlouvy o výpůjčce uzavřené s TSM Toužim
12. Projednání návrhu změny smlouvy o výpůjčce uzavřené s BHM Toužim
13. Projednání návrhu společnosti Česká drůbež s.r.o. na opravu komunikace
14. Projednání návrhů rozpočtových opatření
K bodu č. 1/14/2018:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady za uplynulé pololetí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech. Jedná se především o záměry,
kde je nutné nejdříve zajistit geometrické plány.
Usnesení č. 2/14/2018:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 10/09 ze dne 9. 3. 2009, na nájem části
pozemku parc. č. 56/1 o výměře 834 m2 v k.ú. Toužim, uzavřené s ***** *****, bytem
***** *****, k 31. 8. 2018.
Hlasování: 5/0/0
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Usnesení č. 3a/14/2018:
Rada schvaluje záměr na nájem části pozemku parc. č. 56/1, o výměře 434 m2 v k.ú.
Toužim, za účelem sekání trávy.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3b/14/2018:
Rada schvaluje záměr na nájem části pozemku parc. č. 56/1, o výměře 400 m2 v k.ú.
Toužim, s využitím jako zahrádka.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4a/14/2018:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 384, o výměře 606 m 2 a části
pozemku parc. č. 87/5 o výměře cca 294 m2 v k.ú. Luhov u Toužimi, celkově cca 900 m2, za
účelem výstavby rekreačního objektu, přičemž přesná výměra a nové číslo oddělené části
pozemku budou stanoveny geometrickým plánem.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4b/14/2018:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 933/3, o výměře 313 m 2 v k.ú.
Radyně, za účelem vytvoření zahrady a části pozemku parc. č. 935, o výměře cca 326 m2
v k.ú. Radyně, s využitím jako příjezdové cesty k nemovitosti, přičemž přesná výměra a nové
číslo oddělené části pozemku budou stanoveny geometrickým plánem.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 5/14/2018:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Toužim, p. o., že v době od 9. 7. 2018 do
24. 8. 2018 bude čerpat řádnou dovolenou.
K bodu č. 6/14/2018:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p. o., že v době od 9. 7.
2018 do 27. 7. 2018 a od 6. 8. 2018 do 17. 8. 2018 bude čerpat řádnou dovolenou.
Usnesení č. 7/14/2018:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1 v DPS, Sídliště 124, Toužim,
uzavřené s ***** ******, k datu 31. 7. 2018.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/14/2018:
Rada schvaluje novou Směrnici č. 3/2018 – „Provozní řád výpočetní techniky města
Toužim“, s účinností od 1. 8. 2018.
Hlasování: 5/0/0

2

Usnesení č. 9/14/2018:
Rada schvaluje novou Směrnici č. 4/2018 – „Pro práci s osobními údaji“, s účinností
od 1. 8. 2018.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10/14/2018:
Rada schvaluje nový „Ceník Základní knihovny v Toužimi,“s platností od 1. 8. 2018.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11a/14/2018:
Rada schvaluje předání majetku města Toužim vedeného pod inv. č. 0720, Parkoviště
– bývalé kino, v hodnotě 3.902.310,89 Kč, inv. č. 0014, Sportovní hala u hřiště, v hodnotě
6.311.056,71 Kč, inv. č. 0681, Parkoviště Plzeňská – pravá strana, v hodnotě 3.148.816,12 Kč
a inv. č. 0115, Chodník Plzeňská – pravá strana, v hodnotě 412.701,- Kč do výpůjčky p. o.
Technické služby města Toužim, Plzeňská 333, Toužim, a to formou dodatku smlouvy o
výpůjčce s platností od 1. 8. 2018.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11b/14/2018:
Rada schvaluje vyjmutí z výpůjčky Technické služby města Toužim, p.o., Plzeňská
333, Toužim, majetek města Toužim vedený pod inv. č. 0274, Komunikace Sídliště I.,
v hodnotě 110.844,90 Kč, a částečné vyjmutí z výpůjčky Technické služby města Toužim, p.
o., Plzeňská 333, Toužim, majetek města Toužim vedený pod inv. č. 0268, Místní
komunikace – staré město, v hodnotě 1.861.629,92 Kč tak, že se za ulici Farní a Pod Brankou
vyjme částka ve výši 265.947,- Kč a za Tepelskou ulici také částka 265.947,- Kč, s platností
od 1. 8. 2018 a to formou dodatku smlouvy o výpůjčce.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 12/14/2018:
Rada schvaluje předání majetku města Toužim vedeného pod inv. č. 0659, Elektropřípojka – vodárna Dobrá Voda, v hodnotě 509.694,- Kč, do výpůjčky BHM Toužim, p. o.,
Sídliště 428, Toužim, s platností od 1. 8. 2018 a to formou dodatku smlouvy o výpůjčce.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 13/14/2018:
Rada schvaluje zadat opravu povrchu komunikace od areálu společnosti Česká drůbež
s.r.o. ke křižovatce u panelových domů firmě Biggest construct s.r.o., Domažlická 522/99,
Plzeň s tím, že uhradí polovinu z celkových nákladů a na tento rozsah s ní uzavře smlouvu o
dílo.
Hlasování: 5/0/0
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Usnesení č. 14/14/2018:
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. 35/2018 až 38/2018.
Hlasování: 5/0/0
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 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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