MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 15/2019
Datum: 16. 7. 2019
Č.j.: 2176/19/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 15/2019
Ze schůze Rady města Toužim č. 15 konané dne 15. července 2019

Program:
1. Kontrola plnění usnesení rady za uplynulé pololetí
2. Projednání žádosti o nájem zahrádky
3. Projednání informace o turistické akci „Radyňská cihla“
4. Projednání informace ředitele ZUŠ Toužim o čerpání řádné dovolené
5. Projednání žádosti ředitele ZUŠ Toužim o stanovené úplaty za vzdělávání
6. Projednání informace ředitelky ZŠaMŠ Toužim o zahájení oprav
7. Projednání žádosti obyvatelů domů č. p. 472 a 473 v Toužimi, Plzeňské ulici
8. Projednání žádosti o dotaci z rozpočtu města na rok 2019
9. Projednání návrhu na zařazení ředitelky MŠ Sídliště 429, Toužim do vyšší platové třídy
10. Projednání nabídky firmy WOLFSTEIN s. r. o.
11. Projednání návrhů rozpočtových opatření

K bodu 1 :
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady za uplynulé pololetí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Návrh usnesení č. 2/15/2019:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem zahrádky č. 8, na části pozemku
parc. č. 2843/8, o výměře 185 m2 v k.ú. Toužim s ***** *****, ***** *****, *****, a
s ***** *****, ***** *****, s platností od 1. 8. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 2/15/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

K bodu č. 3/15/2019:
Rada bere na vědomí informaci zapsaného spolku Pod střechou o pořádání turistické
akce „Radyňská cihla“, která se uskutečnila v již uplynulém termínu a to 6. 7. 2019.
K bodu č. 4/15/2019:
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZUŠ Toužim o čerpání řádné dovolené v době
od 12. 7. 2019 do 28. 7. 2019.
Návrh usnesení č. 5/15/2019:
Rada schvaluje školné za vzdělávání v ZUŠ Toužim ve školním roce 2019/2020 ve
výši dle zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/15/2019 bylo schváleno.

K bodu 6/15/2019:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠaMŠ Toužim o zahájení oprav, které
budou zahájeny v týdnu od 15. 7. 2019 v souladu s plánem oprav pro rok 2019.
K bodu č. 7/15/2019:
Rada bere na vědomí žádost ***** *****, 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 pověřila p.
starostu, aby s žadatelkou projednal celou záležitost, a rozhodne o ní na příští schůzi rady.
Návrh usnesení č. 8/15/2019:
Rada zamítá poskytnutí dotace pro rok 2019 Českému západu, o. p. s., Dobrá Voda 52,
Toužim, ve výši 10.000,- Kč na odborné sociální poradenství – zajištění služby dluhové
poradny pro občany města Toužim, z důvodu nesplnění podmínek uvedených v pravidlech
pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim, v tomto případě nebyl dodržen
termín pro podání žádosti, který je stanoven do 20. ledna roku čerpání dotace.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/15/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/15/2019:
Rada stanovuje v souladu s § 129 odst. 1, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), plat
ředitelky MŠ Sídliště 429, Toužim, která bude nově zařazena do 11. platové třídy s účinností
od 1. srpna 2019, ostatní složky platu se nemění.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 9/15/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

K bodu č. 10a/15/2019:
Rada bere na vědomí nabídku firmy WOLFSTEIN s.r.o., Praha, U Hrabovky 247,
pobočka Sokolov, Rokycanova 1929, IČO: 2708 0552 na dodání telekomunikačních služeb
WOLFNET.CZ FREE WIFI pro občany a návštěvníky města Toužim s tím, že odkládá své
rozhodnutí na začátek příštího roku, pokud tato nabídka bude v té době aktuální.
Návrh usnesení č. 10b/15/2019:
Rada zamítá nabídku firmy WOLFSTEIN s.r.o., Praha, U Hrabovky 247, pobočka
Sokolov, Rokycanova 1929, IČO: 2708 0552 na dodání telekomunikačních služeb
WOLFNET.CZ KAMERY s POČASÍM.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10b/15/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/15/2019:
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. 23/2019 a 24/2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/15/2019 bylo schváleno.

Zapisovatel: Charvát
Zápis byl vyhotoven dne: 16. července 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).
3

