MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 20/2018
Datum: 23. 10. 2018
Č.j.:4029/18/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 20/2018
Ze schůze Rady města Toužim č. 20 konané dne 22. října 2018

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádostí na nájem zahrádky
3. Projednání návrhu změny „Pravidel pro poskytování finančních darů občanům města
Toužim na provádění kastrace koček a kocourů“
4. Projednání Výroční zprávy o činnosti ZŠaMŠ Toužim ve školním roce 2017/2018
5. Projednání žádosti ředitelky MŠ Toužim o uzavření MŠ Toužim
6. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o uzavření školní družiny
7. Projednání žádosti Základní knihovny v Toužimi
8. Projednání žádosti o vyjádření k licenčnímu řízení
9. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o schválení dodatku odpisového plánu na rok
2018
10. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim o schválení úpravy odpisového plánu na rok 2018
11. Projednání nabídky firmy TOXIN s. r. o. na monitoring médií
12. Projednání programu ustavujícího zasedání zastupitelstva konaného 1. 11. 2018
13. Příprava programu zasedání zastupitelstva konaného 22. 11. 2018
14. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru od spol. Městské lesy Toužim, s.r.o.
15. Projednání návrhu rozpočtového opatření
K bodu č. 1/20/2018:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Usnesení č. 2a/20/2018:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem zahrádek č. 3 a č. 4, na části
pozemku parc. č. 1399/1, o výměře 234 m2 a 174 m2 v k. ú. Toužim s ***** *****, bytem
***** *****, s platností od 1. 11. 2018, na dobu neurčitou.
Hlasování: 4/0/0
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Usnesení č. 2b/20/2018:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem zahrádky č. 8, na částech
pozemků parc. č. 142/12 a 142/14, o celkové výměře 455 m2 v k. ú. Kosmová s ***** *****,
bytem ***** *****, s platností od 1. 11. 2018, na dobu neurčitou.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3/20/2018:
Rada schvaluje změny „Pravidel pro poskytování finančních darů občanům města
Toužim na provádění kastrace koček a kocourů“ spočívajících ve vyčlenění finančních
prostředků ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu města na rok 2019, které budou určeny pro občany
s trvalým pobytem na území města Toužim, za účelem kastrace koček a kocourů. Na kastraci
koček bude vypláceno 400,- Kč a na kastraci kocourů 300,- Kč a žadatel bude moci požádat
až 4x v daném roce.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 4/20/2018:
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, ve školním roce 2017 – 2018.
K bodu č. 5/20/2018:
Rada bere na vědomí informaci o uzavření MŠ Toužim v době vánočních prázdnin od
27. 12. 2018 do 2. 1. 2019 a v době letních prázdnin od 15. 7. 2019 do 16. 8. 2019.
K bodu č. 6/20/2018:
Rada bere na vědomí oznámení o uzavření školní družiny při ZŠaMŠ Toužim v době
podzimních prázdnin od 29. 10. 2018 do 30. 10. 2018, v době zimních prázdnin od 27. 12.
2018 do 2. 1. 2019 a v době od 3. 1. 2019 do 4. 1. 2019, kdy bude vyhlášeno ředitelské volno.
Usnesení č. 7/20/2018:
Rada schvaluje bezplatný pronájem Sokolovny dne 3. 12. 2018 v době od 16.00 do
18.00 hodin, na uspořádání Mikulášské nadílky pro děti.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 8/20/2018:
Rada schvaluje kladné vyjádření k licenčnímu řízení bez omezujících podmínek dle §
12 odst. 5 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
k provozování linky Sokolov – Toužim – Plzeň.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 9/20/2018:
Rada schvaluje dodatek odpisového plánu ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, na rok 2018, se zpětnou platností od 1. 6. 2018.
Hlasování: 4/0/0
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Usnesení č. 10/20/2018:
Rada schvaluje úpravu odpisového plánu na rok 2018 a doplnění výkladu Účetního
standardu č. 708 v předloženém znění, u ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 11/20/2018:
Rada zamítá nabídku spol. TOXIN, s. r. o., Praha-Kunratice, Vídeňská 545/76, na
monitoring médií prostřednictvím systému MAXIMUS 2.0.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 12/20/2018:
Rada schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Toužim svolaného
na den 1. 11. 2018.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 13/20/2018:
Rada bere návrh programu na zasedání Zastupitelstva města Toužim dne 22. 11. 2018,
na vědomí s tím, že na příští schůzi schválí konečný návrh programu.
Usnesení č. 14/20/2018:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim, s.r.o., Sídliště
428, Toužim, schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč, Sportovnímu klubu
Toužim, oddíl stolního tenisu, Školní 492, Toužim, IČ: 4769 6176, na provoz oddílu stolního
tenisu a na zajištění účasti mládeže na celorepublikových turnajích ve stolním tenise.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 15/20/2018:
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. 59/2018.
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
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údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů)
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