MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 25/2019
Datum: 17. 12. 2019
Č.j.: 3900/19/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 25/2019
Ze schůze Rady města Toužim č. 25 konané dne 16. prosince 2019

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti o nájem pozemku
3. Projednání záměru na zemědělsky využívaných pozemků
4. Projednání žádostí o pacht zemědělských pozemků
5. Projednání návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
6. Projednání žádosti člena Rady Karlovarského kraje
7. Projednání aktualizace Dodatku č. 2 Směrnice č. 4/2018 - pro práci s osobními údaji
8. Projednání změny Smlouvy o výpůjčce uzavřené s TSM Toužim
9. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitelku MŠ Toužim
10. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim
11. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ o uzavření provozu MŠ Domeček a ŠD
12. Projednání oznámení ředitele ZUŠ Toužim o čerpání řádné dovolené
13. Projednání návrhu na vyřazení majetku ZŠ Toužim
14. Projednání návrhu na vyřazení majetku MŠ Sídliště 429
15. Projednání odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle NV č. 341/2017 Sb.
16. Projednání návrhu ceny za nájem hrobového místa a služby spojené s nájmem a ceny za
individuální služby na veřejném pohřebišti pro rok 2020
17. Projednání ceníku služeb TSM Toužim na rok 2020
18. Projednání návrhů rozpočtových opatření

K bodu 1 :
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
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Návrh usnesení č. 2/25/2019:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 924/3, o výměře
2
594 m v k. ú. Prachomety, za účelem sekání trávy, s manželi ****** ***** a ***** *****,
bytem *****, s platností od 1. 1. 2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/25/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/25/2019:
Rada schvaluje záměr na pacht zemědělsky využívaných pozemků:
- v k. ú. Smilov u Štědré: pozemky parc. č. 88/4 a 574.
- v k. ú. Toužim: pozemky parc. č. 1979, 2988/1, 2988/2 a 3152.
- v k. ú. Třebouň: pozemky parc. č. 754.
- v k. ú. Kojšovice: pozemky parc. č. 362/11, 388/2, 518/4 a 827/1.
- v k. ú. Komárov u Štědré: pozemky parc. č. 1605/13, 1623 a 1875/1.
- v k. ú. Lachovice: pozemky parc. č. 776/1, 998/2.
- v k. ú. Luhov u Toužimi: pozemky parc. č. 366/2.
- v k. ú. Políkno u Toužimi: pozemky parc. č. 1534/16
a zároveň zamítá záměr na pacht zemědělsky využívaných pozemků parc. č. 954 v k. ú
Radyně, neboť se jedná o cestu a pozemků parc. č. 1415/6 a 1622 v k. ú. Komárov u Štědré,
které jsou v současné době propachtovány společnosti Městské lesy Toužim s. r. o.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/25/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/25/2019:
- Rada schvaluje uzavření pachtovních smluv s těmito žadateli:
- ***** *****, *****, *****
- ***** *****, *****, *****
- ***** *****, *****, *****
- ***** *****, *****, *****
- ***** *****, *****, *****
- ***** *****, *****, *****
- ***** *****, *****, *****
- NB product, s. r.o., Nádražní 343, 361 61 Teplá
- ***** *****, *****, *****
- ***** *****, *****, *****
Pachtovní smlouvy budou uzavřeny s platností od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024.
Seznam propachtovaných pozemků k jednotlivým smlouvám je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 4/25/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 5/25/2019:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-120000392/VB/01, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, IČ: 2472 9035, zastoupené společností ELEKTROPLAN, s. r. o., se sídlem
Karlovy Vary, Nejdecká 160/8, IČ: 2639 4472, za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,- Kč
bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/25/2019 bylo schváleno.
K bodu č. 6/25/2019:
Rada bere na vědomí žádost Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro
oblast zdravotnictví s tím, že se město Toužim připojuje k mediální kampani na získání
nových lékařů, kterým je schopno v současné době nabídnout zvýhodněné nájemné ordinace,
zajištění školy a školky pro děti lékařů.
Návrh usnesení č. 7/25/2019:
Rada schvaluje Dodatek č. 2 Směrnice č. 4/2018 - pro práci s osobními údaji,
s účinností od 1. 1. 2020 a zároveň ruší původní Dodatek č. 1 schválený radou dne 24. 6. 2019
k 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/25/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/25/2019:
Rada schvaluje vyjmutí následujícího majetku města z výpůjčky TSM Toužim, p. o.,
Plzeňská 333, Toužim, a to formou dodatku Smlouvy o výpůjčce, s platností od 19. 12. 2019:
inv. č. 0295
inv. č. 0288

Část bývalé silnice II/198 – Tepelská
Veřejné osvětlení – Tepelská (statkové domky)

Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

457.322,- Kč
20.593,- Kč

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/25/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/25/2019:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitelku MŠ Sídliště 429, Toužim, ve
výši dle zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 9/25/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 10/25/2019:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim, ve výši dle
zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/25/2019 bylo schváleno.
K bodu č. 11/25/2019:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o uzavření provozu MŠ
Domeček a ŠD v době od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.
K bodu č. 12/25/2019:
Rada bere na vědomí oznámení ředitele ZUŠ Toužim o čerpání řádné dovolené ve
dnech 23., 27., 30. a 31. 12. 2019.
Návrh usnesení č. 13/25/2019
Rada schvaluje vyřazení nefunkčního PC TrilineProfi, inv. č. 774 794, pořízeného
v roce 2008 za částku 11.000,- Kč a nefunkčního Playstation 2 Sony, inv. č. 774 865,
pořízeného v roce 2009 za částku 4.029,- Kč z evidence a jeho předání k likvidaci oprávněné
osobě.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/25/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/25/2019:
Rada schvaluje vyřazení nepotřebného a neupotřebitelného majetku MŠ Sídliště 429,
Toužim s celkovou pořizovací cenou 50.007,60 Kč, z účetní evidence s tím, že k likvidaci
bude předán oprávněné osobě.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/25/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 15/25/2019:
Rada schvaluje předložit Zastupitelstvu města Toužim návrh měsíčních odměn
neuvolněným členům zastupitelstva, s účinností od 1. 3. 2020 s tím, že při souběhu výkonu
několika funkcí bude poskytnuta odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna.
Rada navrhuje neuvolněným zastupitelům města Toužim odměny v následujících částkách:
místostarosta
2x člen rady – oddávající
člen rady
předseda výboru
předseda komise
člen výboru

20.000,- Kč
6.000,- Kč
5.000,- Kč
2.500,- Kč
2.000,- Kč
1.500,- Kč
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člen komise a zvláštního orgánu
člen zastupitelstva bez dalších funkcí

Výsledek hlasování:

Pro: 4

1.200,- Kč
1.000,- Kč

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15/25/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 16/25/2019:
Rada schvaluje ceny za nájem hrobového místa a služby spojené s nájmem na
veřejném pohřebišti a ceny za individuální služby na veřejném pohřebišti v Toužimi na rok
2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16/25/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 17/25/2019:
Rada schvaluje ceník za svoz komunálního odpadu pro obyvatele a pro právnické
subjekty, ceník služeb prováděných TSM Toužim a ceník za užívání sportovní haly a
víceúčelového hřiště na rok 2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17/25/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 18/25/2019:
Rada schvaluje a provádí, v souladu se schváleným rozsahem provádět rozpočtová
opatření dle usnesení Zastupitelstva města Toužim č. 13/6/2018 ze dne 22. 11. 2018,
rozpočtová opatření č. 54/2019 až 57/2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 18/25/2019 bylo schváleno.

Zapisovatel: Charvát
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Zdrželi se: 0

Zápis byl vyhotoven dne: 17. prosince 2019

Starosta:
Alexandr ŽÁK

.................................. dne

…………..…………

.................................. dne

…………..…………

Radní:
Bc. Robert HRŮZA

Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Toužim je upraven z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů 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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