MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 16/2019
Datum: 20. 8. 2019
Č.j.: 2461/19/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 16/2019
Ze schůze Rady města Toužim č. 16 konané dne 19. srpna 2019

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých usnesení rady
2. Projednání záměru na prodej pozemku
3. Projednání žádosti obyvatelů domů č. p. 472 a 473 v Toužimi, Plzeňské ulici
4. Projednání žádosti o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
5. Projednání návrhu likvidační komise
6. Příprava programu zasedání zastupitelstva
7. Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na zastřešení podia zámku
8. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí 2019
9. Projednání výsledku hospodaření města Toužim za I. pololetí 2019
10. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim o schválení výsledku veřejné zakázky malého
rozsahu „Opravy MK Toužim“
11. Projednání nabídek na akci „Zhotovení přípojky plynu, zateplení podkroví a vytápění
objektu č.p. 508 na autobusovém nádraží v Toužimi“
12. Projednání nabídky na akci „Výměna podlahových krytin v budově MěÚ v Toužimi“
13. Projednání nabídky na akci „Restaurování vstupních dveří kostela Narození Panny Marie
v Toužimi“
14. Projednání nabídky na řešení pohonu zvonů v kostele Narození Panny Marie v Toužimi
15. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2020 pro HZS Karlovarského kraje
16. Projednání Pravidel k poskytování služby „Informace e-mailem a Informace SMS“
17. 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. 2/16/2019:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 1088/1, o výměře cca 300 m2
v k. ú. Lachovice, přičemž přesná výměra a nové číslo oddělené části pozemku budou
stanoveny geometrickým plánem.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 2/16/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 3/16/2019:
Rada bere na vědomí pozastavení žádosti pí ***** *****, která zastupuje obyvatele
domu č. p. 472 a 473 v Toužimi, Plzeňské ulici, o poskytnutí finanční podpory ve výši 7.000,Kč, na zakoupení fotbalových branek, sítě na volejbal a písku na úpravu hřiště s tím, že
žadatelka zajistí odpovědné obyvatele domů, se kterými bude žádost projednána a následně
předložena radě.

Návrh usnesení č. 4/16/2019:
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu obce na rok 2019
za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci
Bublava.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/16/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 5/16/2019:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného majetku města Toužim s celkovou pořizovací
cenou 17.238,10 Kč, z účetní evidence města Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/16/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6/16/2019:
Rada schvaluje svolat zasedání Zastupitelstva města Toužim na den 5. 9. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/16/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 7/16/2019:
Rada bere žádost zapsaného spolku Živý zámek Toužim, Na Výsluní 346, Toužim,
IČO: 0469 0770, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč na zastřešení podia
na zámku v Toužimi na vědomí s tím, že bude projednána na Zastupitelstvu města Toužim.
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K bodu č. 8/16/2018:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí
2019 s tím, že zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva.

K bodu č. 9/16/2019:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Toužim za I. pololetí 2019 s tím, že
zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 10/16/2019:
Rada schvaluje výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy
MK Toužim,“ kterým byla vybrána firma STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5,
Jinonice; IČO: 6083 8744, která nabídla nejnižší cenu 4.106.693,66 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/16/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 11/16/2019:
Rada schvaluje zadat zakázku s názvem „Zhotovení přípojky plynu, zateplení
podkroví a vytápění objektu č. p. 508 na autobusovém nádraží v Toužimi“ firmám:
- TIMA, spol. s. r. o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy
Vary, IČO: 4052 3284, která vybuduje plynovou přípojku za částku 39.624,- Kč
včetně DPH,
- IZOTRADE, spol. s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, IČO: 2836 8509, která
provede zateplení podkroví za částku 52.271,- Kč včetně DPH a
- Manfred Scherbaum, Plzeňská 149, 364 01 Toužim, IČO: 1282 4461, která vybuduje
vytápění objektu za částku 210.126,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/16/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 12/16/2019:
Rada schvaluje zadat zakázku s názvem „Výměna podlahových krytin v budově
Městského úřadu v Toužimi“ firmě Jan Říha, Plešivecká 778/17, 360 10 Karlovy Vary, IČO:
0305 1331, za částku 288.290,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 12/16/2019 bylo schváleno.

3

Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 13/16/2019:
Rada schvaluje zadat zakázku s názvem „Restaurování vstupních dveří kostela
Narození Panny Marie v Toužimi“ firmě BOLID M, s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1,
IČO: 2634 7741, za částku 488.477,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/16/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 14/16/2019:
Rada schvaluje, po obdržení závazného stanoviska orgánu státní památkové péče,
zadat kontrolu stavu zvonové stolice a zvonového vybavení – zavěšení, hlav, ložisek, lan a
ráhen pro ruční zvonění v kostele Narození Panny Marie v Toužimi firmě Ing. Karel Vik,
Masarykovo nám. č. 1, 551 02 Jaroměř – Josefov, IČO: 1354 3121.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/16/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 15/16/2019:
Rada bere na vědomí žádost HZS Karlovarského kraje o dotaci na dokončení zateplení
budovy Stanice Toužim (sídlo ZZS Karlovarského kraje) včetně zastřešení vchodů do budovy
a to ve výši 250.000,- Kč s tím, že pokud bude dotace schválena na zasedání zastupitelstva,
bude částka 250.000,- Kč zapracována do návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2020

Návrh usnesení č. 16/16/2019:
Rada stanovuje Pravidla k poskytování služby „Informace e-mailem a Informace
SMS,“ s účinností od 1. září 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16/16/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 17/16/2019:
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. 22/2019 až 30/2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 17/16/2019 bylo schváleno.

Zapisovatel: Charvát
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Zdrželi se: 0

Zápis byl vyhotoven dne: 20. srpna 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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