MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 12/2019
Datum: 12. 6. 2019
Č.j.: 1793/19/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 12/2019
Ze schůze Rady města Toužim č. 12 konané dne 10. června 2019

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na zahrádku
Projednání záměrů na nájem zahrádek
Projednání žádosti na nájem pozemku
Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy v DPS Toužim
Projednání žádosti o výměnu bytu v DPS Toužim
Projednání finanční podpory pro pořízení plánu ochrany památkových rezervací a
památkových zón
8. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru na zřízení babyboxu v Karlových Varech
9. Projednání oznámení ředitelky ZŠ Toužim o provozu školy o prázdninách a dovolené
10. Projednání žádosti o schválení odměny pro ředitelku ZŠ Toužim
11. Projednání žádosti TJ Sokolu Toužim, z. s., o podporu v organizování turistické akce
12. Projednání zápisu z roční prověrky BOZP v ZŠaMŠ Toužim
13. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o povolení přijmout finanční dar
14. Projednání poskytnutí finančního daru
15. Projednání návrhů na rozpočtových opatření
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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. 2/12/2019:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na zahrádku č. 8, na části pozemku parc. č.
2843/8, o výměře 185 m2 v k.ú. Toužim, s ****** ******, bytem *****, *****,******,
k 31. 7. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/12/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 3/12/2019:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 8, na části pozemku parc. č. 2843/8, o
výměře 185 m2 v k.ú. Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/12/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 4/12/2019:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem zahrádky č. 9, na části pozemku
parc. č. 56/1, o výměře 400 m2 v k.ú. Toužim se ***** *****, bytem *****, *****,
s platností od 1. 7. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/12/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 5/12/2019:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2, o velikosti 1+1, o výměře 47,02
2
m v DPS Toužim, Sídliště 124, uzavřené s ***** *****, k 30. 6. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/12/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6/12/2019:
Rada schvaluje výměnu bytů v DPS Toužim, Sídliště 124, tak, že k 30. 6. 2019 bude
žadatelce ***** ***** ukončena nájemní smlouva na přízemní byt č. 1, o výměře 41,66 m2 a
zároveň s ní bude uzavřena nová nájemní smlouva na byt č. 2, o výměře 47,02 m2, který je
v patře tohoto domu, s platností od 1. 7. 2019, na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 6/12/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 7/12/2019:
Rada schvaluje nabídku finanční podpory od MK ČR na pořízení plánu ochrany
památkových rezervací a památkových zón s tím, že město Toužim zvažuje zpracování plánu
ochrany, včetně využití dotačního titulu již v roce 2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 7/12/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 8/12/2019 :
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč spol. Babybox pro
odložené děti – STATIM, Pod Oborou 88, Praha 10 – Hájek, na pořízení nového babyboxu
v areálu nemocnice v Karlových Varech.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/12/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 9/12/2019:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Toužim, p. o., o provozu školy během
letních prázdnin a čerpání řádné dovolené ředitelky v době od 4. 7. 2019 do 23. 8. 2019.

Návrh usnesení č. 10/12/2019:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitelku ZŠ Toužim ve výši dle
zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 10/12/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 11/12/2019:
Rada schvaluje uspořádat turistickou akci „Setkání u pramene Střely“ dne 15. 6. 2019
pořádané TJ Sokol Toužim na návsi v obci Prachomety s tím, že po ukončení akce zajistí
úklid veřejného prostranství, dále schvaluje bezúplatné zapůjčení pivních setů a zajištění a
úhradu mobilní toalety.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/12/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 12/12/2019:
Rada bere na vědomí zápis z roční prověrky BOZP v ZŠaMŠ Toužim.
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Návrh usnesení č. 13/12/2019:
Rada schvaluje přijetí účelově určeného daru ve výši 30.000,- Kč pro ZŠaMŠ Toužim,
p.o., Plzeňská 395, Toužim, od státního podniku Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Králové, na financování projektu „Škatulata hýbejte se“, spočívající
ve zkvalitnění výuky žáků v rámci tělesné výchovy.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/12/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 14/12/2019:
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč, do veřejné sbírky
pořádané městem Kyjov, na podporu pozůstalým po místostarostovi obce Dražůvky.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/12/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 15/12/2019:
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. 19/2019 a 20/2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15/12/2019 bylo schváleno.

Zapisovatel: Charvát
Zápis byl vyhotoven dne: 12. června 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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