MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 8/2019
Datum: 10. 4. 2019
Č.j.: 1080/19/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 8/2019
Ze schůze Rady města Toužim č. 8 konané dne 8. dubna 2019
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání záležitostí společnosti Městské lesy Toužim, s.r.o.
3. Projednání žádosti o pronájem pozemku
4. Projednání záměru na prodej pozemku
5. Projednání žádosti o bezúplatný převod pozemků
6. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim o odvodu příspěvku
7. Projednání zprávy o přijatých opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných KHS K. Vary
8. Projednání žádosti ředitelky MŠ Toužim o použití finančních prostředků
9. Projednání žádosti obyvatel panelových domů č. p. 470 a 471 v Plzeňské ulici
10. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy v DPS Toužim
11. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim, p.o., o schválení Dodatku č. 1 k odpisovému
plánu pro rok 2019
12. Projednání vrácení nájmu za rok 2019 z důvodu probíhající stavební činnosti na pozemku
13. Projednání žádosti Karlovarského kraje o popis záměru města k využití domova mládeže
14. Projednání žádosti o zapůjčení hudebního pódia
15. Projednání návrhů rozpočtových opatření

K bodu 1 :
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady za první čtvrtletí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Návrh usnesení č. 2/8/2019:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., Sídliště
428, Toužim, schvaluje s účinností od 1. 5. 2019, snížení nájemného za pronájem lesních
pozemků na částku 1.000.000,- bez DPH s tím, že se splatnost této částky se rozkládá do dvou
stejných splátek, konkrétně na konec června a října a poměrná cena nájmu za měsíce leden až
duben 2019 bude vypočtena dle usnesení rady ze dne 27. 12. 2018 a poměrná cena za zbylé
měsíce roku 2019 bude vypočtena dle dnešního rozhodnutí rady.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 2/8/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 1

Návrh usnesení č. 3/8/2019:
Rada souhlasí s užíváním části pozemku parc. č. 834/20, o výměře 20 m2 v k.ú.
Radyně jako přístupové cesty k autobusové zastávce od pozemku žadatele s tím, že úpravu a
vyřezání náletových dřevin žadatel provede na své náklady a to po předchozí konzultaci
s pracovnicí životního prostředí MěÚ Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/8/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/8/2019:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 3097/1, o výměře cca 60 m 2
v k.ú. Toužim, přičemž přesná výměra a nové číslo oddělené části pozemku budou stanoveny
geometrickým plánem.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/8/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/8/2019:
Rada schvaluje záměr na bezúplatný převod pozemků parc. č. 3111/10 o výměře 12 m2
a parc. č. 3111/11 o výměře 15 m2 v k.ú. Toužim na Karlovarský kraj zastoupený
příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/8/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/8/2019:
Rada schvaluje ZŠ Toužim, p.o., odvod investičního příspěvku ve výši 500,- Kč na
účet města Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/8/2019 bylo schváleno.
K bodu č. 7/8/2019:
Rada vzala na vědomí zprávu ředitelky ZŠ Toužim, p. o., o přijatých opatřeních
k odstranění zjištěných nedostatků Krajskou hygienickou stanicí v Karlových Varech.
Návrh usnesení č. 8/8/2019:
Rada schvaluje MŠ, Sídliště 429, Toužim, p. o., použití finančních prostředků
z investičního fondu ve výši 80.000,- Kč, na pořízení zahradního traktoru na sekání trávy na
školní zahradě.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 8/8/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

K bodu č. 9/8/2019:
Rada bere na vědomí žádost obyvatel panelových domů č. p. 470 a 471 v Toužimi,
Plzeňské ulici, o opravu stávající parkovací plochy vč. příjezdové komunikace a vybudování
nového parkoviště s tím, že současně bude provedena oprava i zbývajících zpevněných ploch
na pozemku parc. č. 1639/5 v k.ú. Toužim. Potřebné finanční prostředky na celou akci budou
vyčleněny v rozpočtu na příští rok, popřípadě na rok 2021, přičemž základní podmínkou pro
vlastní realizaci bude vypracování projektové dokumentace a získání potřebných povolení.

Návrh usnesení č. 10/8/2019:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v DPS Toužim, na adrese
Toužim, Školní č. p. 609, s ***** *****, bytem *****, *****, k 30. 4. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/8/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 11/8/2019:
Rada schvaluje Dodatek č. 1 k odpisovému plánu pro rok 2019, kterým TSM Toužim,
p. o., bude odpisovat travní sekačku GRILLO FD 900, rok zařazení 2019, částkou 69.424,Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/8/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 12/8/2019:
Rada schvaluje vrácení nájmu ve výši 390,- Kč za letošní rok, za pronájem pozemku
parc. č. 3166/2 v k.ú. Toužim, ***** ***** ***** *****, z důvodu probíhajících stavebních
prací, která znemožňují jeho využití k danému účelu.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/8/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 13/8/2019:
Rada schvaluje vypracování studie na záměr města k využití objektu domova mládeže
v Toužimi v souladu se schváleným usnesením Zastupitelstva města Toužim č. 17/3/2019 ze
dne 7. 3. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 13/8/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 14/8/2019:
Rada schvaluje ***** *****, Restaurace U Vladaře, nám. J. z Poděbrad č. p. 101,
Toužim, zapůjčení, dovoz, postavení a rozebrání pódia na veřejnou akci pořádanou ve dvoře
Restaurace U Vladaře dne 2. 8. 2019 v době od 18:00 do 22:00 hodin a dále slevu ze
schváleného ceníku TSM Toužim ve výši 2.000,- Kč, neboť se jedná o veřejnou akci.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/8/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 15/8/2019:
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. 8/2019 až 11/2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/8/2019 bylo schváleno.

Zapisovatel: Charvát
Zápis byl vyhotoven dne: 10. dubna 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. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a změně některých zákonů 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)

4

