MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 21/2019
Datum: 22. 10. 2019
Č.j.: 3180/19/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 21/2019
Ze schůze Rady města Toužim č. 21 konané dne 21. října 2019

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání informace ředitelky ZŠ a MŠ o snímku školy
Projednání Výroční zprávy o činnosti ZŠaMŠ Toužim ve školním roce 2018/2019
Projednání žádosti o nájem zahrádky
Projednání „Pravidel pro poskytování finančních darů občanům města Toužim na
provádění kastrace koček a kocourů v roce 2020“
6. Projednání Smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů
7. Projednání žádosti HZS Karlovarského kraje
8. Projednání oznámení ředitelky ZŠ Toužim
9. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim o schválení výsledku veřejné zakázky
10. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o snížení příspěvku na provoz
11. Projednání obsazení uvolněného bytu v DPS Toužim
12. Projednání nabídky firmy Paseo, s. r. o.
13. Projednání Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci při budování optické sítě
14. Projednání návrhů rozpočtových opatření
1.
2.
3.
4.
5.

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.
K bodu č. 2/21/2019:
Rada bere na vědomí informaci pí ředitelky ZŠaMŠ Toužim o snímku školy pro školní
rok 2019/2020 a to včetně vytvořených skupin na 1. a 2. stupni.
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K bodu č. 3/21/2019:
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, ve školním roce 2018 – 2019.

Návrh usnesení č. 4/21/2019:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem zahrádky č. 17, na části pozemku
p. č. 1636/2, o výměře 90 m2 v k. ú. Toužim, s ***** ***** a ***** *******i, bytem
*******, *******, s platností od 1. 11. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 4/21/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 5/21/2019:
Rada stanovuje „Pravidla pro poskytování finančních darů občanům města Toužim na
provádění kastrace koček a kocourů v roce 2020“ spočívající ve vyčlenění finančních
prostředků ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu města na rok 2020, 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, na kastraci kocourů 300,- Kč a žadatel bude moci požádat až
4x v daném roce.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/21/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6/21/2019:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů, se společností
EKO-PF s.r.o., Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora, IČO: 6252 5816, jejímž předmětem
je dodání 6 ks nádob na olej o objemu 240 l a zajištění jejich svozu za roční poplatek 950,- Kč
bez DPH za jednu nádobu, s účinností od 1. 11. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/21/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 7/21/2019:
Rada schvaluje bezplatný pronájem sportovní haly dne 20. 11. 2019 k uspořádání
7. ročníku halového nohejbalu, HZS Karlovarského kraje, Stanici Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 7/21/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 1

K bodu č. 8/21/2019:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, o
její nepřítomnosti na pracovišti ve dnech 29. – 31. 10. 2019 a 1. 11. 2019, kdy v rámci
podzimních prázdnin a ředitelského volna organizují poznávací studijní pobyt zaměstnanců
školy ve Francii. V době nepřítomnosti zastupuje ředitelku její zástupce.
Návrh usnesení č. 9/21/2019:
Rada schvaluje výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky „Pořízení nákladního
vozu s hákovým nosičem kontejnerů“, kterým byla vybrána firma AUTO HELUS, s.r.o.,
Luční 168/32, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 4836 1437, která nabídla v pořadí
druhou nejnižší cenu a to 2.049.000,- Kč bez DPH, neboť dodavatel s nejnižší nabídkou
odstoupil, čímž byl z veřejné zakázky vyloučen.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/21/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10/21/2019:
Rada schvaluje snížení příspěvku na provoz na rok 2019 pro ZŠaMŠ Toužim, p. o.,
Plzeňská 395, Toužim, o částku 300.000,- Kč, které obdrželi jako příspěvek na provoz školy
z důvodu předfinancování projektu Šablony II pro ZŠ a MŠ Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/21/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/21/2019:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v DPS, na adrese Sídliště 124,
Toužim, s ***** ******, trvale bytem ********, *********, s platností od 1. 11. 2019, na
dobu neurčitou.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/21/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12/21/2019:
Rada zamítá nabídku firmy Paseo, s. r. o., Zenklova 32/28, 180 00 Praha, IČO: 2757
6850, na zajištění zobrazování samostatné inzertní strany na portálu: Výletník.cz, KdyKde.cz
včetně poskytování na Facebooku, zobrazování inzertní strany na portálech:
Rodinnevylety.cz, Tipynavylet.cz v celkové hodnotě 9.075,- Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 12/21/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 13/21/2019:
Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci při budování
optické sítě v obci Toužim č. 28001-0000-00 ze dne 3. 4. 2019, jejímž předmětem je
specifikace připokládek HDPE, se společností T – Mobil Czech Republic, a. s., Tomíčkova
2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 6494 9681, s účinností od dne podpisu obou smluvních stran.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/21/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/19/2019:
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. 41/2019 až 43/2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/19/2019 bylo schváleno.

Zapisovatel: Charvát
Zápis byl vyhotoven dne: 22. října 2019

Starosta:
Alexandr ŽÁK

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

…………..…………

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

…………..…………

Místostarosta:
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.

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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