MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 21/2018
Datum: 6. 11. 2018

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 21/2018
Ze schůze Rady města Toužim č. 21 konané dne 2. listopadu 2018

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádostí na nájem zahrádky
3. Projednání žádosti na nájem nebytového prostoru
4. Projednání návrhu oddacích dnů
5. Projednání návrhu na zřízení komisí Rady města Toužim
6. Projednání programu zasedání zastupitelstva konaného 22. 11. 2018
7. Projednání návrhu odměn pro členy výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva
8. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků
9. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření města Toužim
10. Projednání hospodaření příspěvkových organizací k 30. 9. 2018
11. Projednání hospodaření města Toužim k 30. 9. 2018
12. Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
K bodu č. 1/21/2018 :
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Návrh usnesení č. 2a/21/2018:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem zahrádky č. 37, na části pozemku
parc. č. 2843/10, o výměře 165 m2 v k. ú. Toužim s ***** *****, bytem ***** *****,
s platností od 1. 12. 2018, na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 2a/21/2018 bylo přijato.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 2b/21/2018:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem zahrádky č. 12, na části pozemku
parc. č. 1636/6, o výměře 144 m2 v k. ú. Toužim s ***** ******, bytem ***** *****,
s platností od 1. 1. 2019, na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2b/21/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 3/21/2018:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytového prostoru (jedné
místnosti) o výměře 23 m2 v 1. patře domu č. p. 35 na náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi,
za účelem poskytování kosmetických služeb, s ***** *****, bytem ***** *****, s platností
od 15. 11. 2018, na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/21/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 4/21/2018:
Rada schvaluje, aby oddávacími dny pro provádění svatebních obřadů byla první a
třetí sobota v měsíci, s platností od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/21/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 5/21/2018:
Rada v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 a s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích
zřizuje své iniciativní a poradní orgány ve volebním období 2018 - 2022:
1) Stavební komisi, jmenuje jejím předsedou Václava Veverku a členy Karla Štumpu,
Václava Blažka a Alenu Šnoblovou,
2) Likvidační komisi, jmenuje jejím předsedou Mgr. Milana Kaderu a členy Kláru
Michalovou, Josefa Zankla a Alenu Šnoblovou,
3) Komisi pro občanské záležitosti, jmenuje jejím předsedou Renatu Páníkovou a členy
Bohumilu Slavíkovou a Blanku Čevelovou.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/21/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 6/21/2018:
Rada schvaluje termín a program zasedání Zastupitelstva města Toužim dne 22. 11.
2018 a zároveň schvaluje předložit Zastupitelstva města Toužim návrh měsíčních odměn, s
účinností od 1. 12. 2018 s tím, že při souběhu výkonu několika funkcí bude poskytnuta
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odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna. Rada navrhuje neuvolněným
zastupitelům města Toužim odměny v následujících částkách:
místostarosta
člen rady
2x člen rady – oddávající
předseda výboru
předseda komise
člen výboru
člen komise a zvláštního orgánu
člen zastupitelstva bez dalších funkcí

Výsledek hlasování:

Pro: 4

20.000,- Kč
5.000,- Kč
6.000,- Kč
2.500,- Kč
2.000,- Kč
1.500,- Kč
1.200,- Kč
1.000,- Kč

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/21/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 7/21/2018:
Rada schvaluje navrhnout na Zasedání zastupitelstva města Toužim jednorázové
odměny za činnost v roce 2018 členům komisí, členům zvláštního orgánu obce a členům
výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva a pro osadní výbory města Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/21/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 8/21/2018:
Rada schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě MŠ, která je zřízena
dle § 16 odst. 9 školského zákona z maximálního počtu 24 na 28 dětí, s účinností od 1. 11.
2018.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/21/2018 bylo přijato.
K bodu č. 9/21/2018:
Rada bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Toužim za rok
2018.
K bodu č. 10/21/2018:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkových organizací k datu 30. 9.
2018.
K bodu č. 11/21/2018:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Toužim datu 30. 9. 2018.
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Návrh usnesení č. 12/21/2018:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-0014123 „Toužim, KV, Janova, č. parc. 2986/57, kNN“se
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
zastoupená Stav-elektro s.r.o., Vintířovská 1149, 357 35 Chodov, zastoupená na základě
zmocnění Jaromírem Obdržálkem.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/21/2018 bylo přijato.
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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