MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 17/2019
Datum: 27. 8. 2019
Č.j.: 2539/19/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 17/2019
Ze schůze Rady města Toužim č. 17 konané dne 26. srpna 2019

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých usnesení rady
Projednání programu zasedání zastupitelstva
Projednání nabídky projektových prací na využití areálu domova mládeže
Projednání nabídky na zaměření stávajícího stavu areálu domova mládeže
Projednání financování dešťové přípojky a gajgrů v Toužimi, Tepelské ulici
Projednání Programu města Toužim na zajištění služeb Infocentra Toužim
Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
Projednání nabídek na dodávku a montáž interiérových dveří v budově Městského úřadu
Toužim
9. 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.
Na schůzi rady č. 12 ze dne 10. června 2019 byla projednána výměna bytů v DPS
Toužim, Sídliště 124 a zároveň bylo Bytovému hospodářství města Toužim uloženo, přízemní
byt č. 1 neobsazovat, ale najít řešení k odstranění vlhkosti v bytu s termínem do 31. 8. 2019.
P. starosta konstatoval, že tento termín Bytové hospodářství města Toužim nestihne, neboť
v bytě probíhají rozsáhlá opatření kvůli vlhkosti a předpokládané práce by měli být ukončeny
k 31. 10. 2019.

Návrh usnesení č. 2/17/2019:
Rada schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim, které se uskuteční dne
5. září 2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 2/17/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 3/17/2019:
Rada schvaluje zadat vypracování analýzy možností využití komplexu areálu domova
mládeže v Toužimi firmě Ing. Václav Kouba, Krále Jiřího 1151/31, 360 01 Karlovy Vary,
IČO: 1004 5511, za částku 295.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/17/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/17/2019:
Rada schvaluje zadat vypracování zaměření areálu domova mládeže v Toužimi na st.
p. č. 472, v k. ú. Toužim, č. p. 318, včetně geodetického zaměření přilehlých pozemků p. č.
1412/1 a 1421/2 firmě Ing. Miloš Trnka, Vrchlického 16, 360 20 Karlovy Vary, IČO: 0494
6898 za částku 554.200,- Kč (není plátce DPH).
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/17/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/17/2019:
Rada schvaluje 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 uzavřít 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
může 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.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/17/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/17/2019:
Rada schvaluje Program města Toužim na zajištění služeb pro Infocentrum Toužim
v letech 2020 a 2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/17/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/17/2019:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-120014123/2, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, zastoupená společností Senergos, a. s., se sídlem Ostopovice, Družstevní
452/13a, 664 49, IČO: 2691 5413.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 7/17/2019 bylo přijato.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 8/17/2019:
Rada schvaluje zadat zakázku s názvem „Výměna interiérových dveří a zárubní
v budově Městského úřadu Toužim“ firmě ESSPE, s. r. o., Domažlická 194, 318 04 Plzeň,
IČO: 2640 9488, která nabídla nejnižší cenu 729.084,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/17/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/17/2019:
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. 31/2019 a 32/2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/17/2019 bylo schváleno.
Zapisovatel: Charvát

Zápis byl vyhotoven dne: 27. srpna 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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