MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 20/2019
Datum: 8. 10. 2019
Č.j.: 2998/19/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 20/2019
Ze schůze Rady města Toužim č. 20 konané dne 7. října 2019

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání žádosti na ukončení nájemní smlouvy na zahrádku
Projednání záměru na nájem zahrádky
Projednání nabídky na prezentaci města prostřednictvím TV ZAK
Projednání programu zasedání zastupitelstva
Projednání návrhu na vyřazení majetku ZŠ Toužim
Projednání návrhu likvidační komise na vyřazení majetku města Toužim
Projednání žádosti ředitele TSM Toužim, p. o., o schválení Dodatku č. 2 k odpisovému
plánu pro rok 2019
9. Projednání žádosti ředitelky MŠ Sídliště 429, Toužim, p. o., o schválení odpisového plánu
na rok 2020
10. Projednání návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1012C19/29
11. Projednání návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-0005162/VB/001
12. Projednání žádosti o dofinancování dotace na zakoupení vozidla pro Pečovatelskou službu
Toužim
13. Projednání žádosti o poskytnutí sponzorského daru
14. Projednání nabídky na opravu schodiště u ZŠ Toužim
15. Projednání návrhů rozpočtových opatření
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.
Z jednání rady č. 17 ze dne 26. srpna 2019 není zcela splněno usnesení č. 5/17/2019,
kterým bylo schváleno uhradit vybudování jedné dešťové přípojky na splaškovou kanalizaci v
Tepelské ulici vč. dvou gajgrů a instalaci dalších dvou gajgrů z prostředků města Toužim a
následně mělo dojít k uzavření s vlastníky nemovitostí č. p. 171, 174 a 285 v Toužimi,
Tepelské ulici smlouvy o spolufinancování ve výši 50% skutečných nákladů, přičemž se
finanční částka mohla uhradit najednou nebo v pravidelných splátkách po dobu 18 měsíců od
podpisu smlouvy s tím, že v případě porušení této možnosti bude zbývající dlužná částka
uhrazena jednorázově. Po splacení bude dešťová přípojka a gajgry ve vlastnictví majitelů
nemovitostí.
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Již byly uzavřeny dvě smlouvy na instalaci dvou gajgrů včetně finanční úhrady, ale do
současné doby nebyla podepsána smlouva s vlastníkem nemovitosti č. p. ***, který úhradu
odmítl zaplatit. Jedná se o smlouvu na vybudování dešťové přípojky na splaškovou kanalizaci
vč. dvou gajgrů. Majitelé odmítli úhradu i s případným využitím splátek. Vzhledem k této
záležitosti bude probíhat další jednání s vlastníkem nemovitosti č. p. ***.
Návrh usnesení č. 2/20/2019:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na zahrádku č. 4, na části pozemku p. č.
3019/12 o výměře 54 m2 v k. ú. Toužim, s ***** ***** a ***** *****, bytem *****, *****,
k 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/20/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/20/2019:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 4, na části pozemku parc. č. 3019/12 o
výměře 54 m2 v k. ú. Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/20/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/20/2019:
Rada zamítá nabídku firmy West Bohemia Broadcasting, s. r. o., Prokopova 166/26,
301 00 Plzeň – Jižní Předměstí, IČO: 0666 6582, na prezentaci města v TV ZAK v pořadu
„Okénko z měst a obcí“ a v pořadu „Starosti starostů“.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/20/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/20/2019:
Rada schvaluje svolat zasedání Zastupitelstva města Toužim na den 16. října 2019 od
17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Toužim a zároveň schvaluje program na toto zasedání.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/20/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6a/20/2019:
Rada schvaluje vyřazení zastaralého a nepoužívaného majetku s celkovou pořizovací
hodnotou 93.333,80 Kč, z účetní evidence ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 6a/20/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

K bodu č. 6b/20/2019:
Rada bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, o
souhlas s vyřazením škrabky na brambory inv. č. 643, pořízené v roce 2003 za 24.886,- Kč,
PC sestavy včetně monitoru, inv. č. 774510, pořízené v roce 2005 za 21.000,- Kč a PC
Allegro 2000 včetně monitoru, inv. č. 775080, pořízené v roce 2009 za 20.523,93 Kč, z účetní
evidence ZŠ Toužim s tím, že návrh na vyřazení bude projednán na zasedání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 7a/20/2019:
Rada schvaluje vyřazení poškozené židle k počítači s područkami, inv. č. 3700,
pořízené v roce 2001 za částku 2.598,- Kč a poškozeného kancelářského křesla GX-4003, inv.
č. 4578, pořízeného v roce 2010 za částku 2.999,- Kč, z účetní evidence města Toužim s tím,
že budou předány k likvidaci oprávněné osobě.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7a/20/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 7b/20/2019:
Rada bere na vědomí návrh likvidační komise na vyřazení části bývalé silnice II/198 –
Tepelská, inv. č. 0295 v hodnotě 457.322,- Kč, která byla nahrazena novou v rámci akce
„Rekonstrukce komunikace Tepelská“ a veřejného osvětlení – Tepelská, inv. č. 0288
v hodnotě 20.593,- Kč, které bylo nahrazeno novým, z účetní evidence města Toužim s tím,
že návrh na vyřazení bude projednán na zasedání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 8/20/2019:
Rada schvaluje Dodatek č. 2 k odpisovému plánu pro rok 2019, kterým TSM Toužim,
p. o., bude odpisovat kontejner hákový otevřený, inv. č. 270, zařazen 09/2019, částkou 3.887,Kč a dva kontejnery hákové otevřené, inv. č. 271 a 272, zařazené 09/2019 každý částkou
4.347,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/20/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9/20/2019
Rada schvaluje odpisový plán MŠ Sídliště 429, Toužim, p. o., na rok 2020, kterým
bude odpisovat zahradní traktor na sekání trávy částkou 9.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/20/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 10/20/2019:
Rada schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1012C19/29 s ČR – Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov, na uložení dešťové kanalizace v rámci akce „Toužim – výstavba komunikace a IS, na
3

pozemku p. č. 1459/30“, v rozsahu cca 113,5 m2 za jednorázovou úplatu ve výši cca 38.950,Kč s případným navýšením o 343,- Kč za každý přesahující m2, kterou uhradí město Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/20/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/20/2019:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-120005162/VB001 na akci „Toužim, KV, Smilov, p.č.34/1, kNN“ na části pozemku p. č. 583/7
a 600/2 v k. ú. Smilov u Štědré v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 743124/2019, za jednorázovou náhradu ve výši 25.500,- Kč bez DPH, se společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupené společností
SUPTel, a. s., se sídlem Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/20/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12/20/2019:
Rada schvaluje dofinancování dotace na nákup nového vozidla zn. Toyota Aygo, 1,0
VVT-i, 53 kW, verze x-cite, ve výši rozdílu mezi cenou vozidla a poskytnutou dotací, která
činí 111.111,- Kč a zároveň schvaluje pořízení tohoto vozidla od spol. Toyota Dolák, s. r. o.,
Podnikatelská 1237/30, 301 00 Plzeň, která nabídla nejnižší cenu 251.515,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/20/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13/20/2019:
Rada zamítá poskytnutí sponzorského daru určeného do tomboly, třídě 4. A, Střední
lesnické školy Žlutice, p. o., Žižkov 345, 364 52 Žlutice, kterou zastupuje ***** *****, při
pořádání Hubertské zábavy dne 8. 11. 2019 a při pořádání Maturitního plesu v kulturním
domě ve Žluticích dne 17. 1. 2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/20/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/20/2019:
Rada schvaluje zadat opravu schodiště u ZŠ Toužim, u pavilonu „C“, firmě Ing. Milan
Kadera, Karlovarská 28, Toužim, IČO: 1136 5218, za částku 32.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 14/20/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 15/20/2019:
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,
rozpočtové opatření č. 39/2019 a 40/2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15/20/2019 bylo schváleno.

Zapisovatel: Charvát
Zápis byl vyhotoven dne: 8. října 2019

Starosta:
Alexandr ŽÁK

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

…………..…………

Mgr. Zdeňka ZEMANOVÁ .................................. dne

…………..…………

Radní:

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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