MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 5/2019
Datum: 26. 2. 2019
Č.j.: 550/19/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 5/2019
Ze schůze Rady města Toužim č. 5 konané dne 25. února 2019

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy
Projednání žádosti pořadatele akce Military Convoy 2019
Projednání návrhu odpisového plánu TSM Toužim na rok 2019
Projednání Smlouvy o výpůjčce mezi městem Toužim a ŘSD ČR
Projednání výsledku veřejné zakázky malého rozsahu „Vestavba výtahu a šachty v budově
MÚ Toužim.“
7. Informace o výsledku zjednodušeného podlimitního řízení „Rekonstrukce Tepelské ulice
v Toužimi“
8. Projednání návrhu likvidační komise na vyřazení majetku města
9. Projednání programu zasedání zastupitelstva
10. Projednání obsazení uvolněného bytu v DPS Toužim
11. Projednání výsledku produkce komunálního a separovaného odpadu za rok 2018
12. Projednání žádostí o dotace z rozpočtu města na rok 2019
13. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

K bodu č. 1/5/2019:
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Návrh usnesení č. 2/5/2019:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 18/09, na nájem části pozemku parc. č.
133/1, o výměře 44 m2 v k. ú. Třebouň, uzavřené s ***** *****, bytem *****, k 28. 2. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 2/5/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 3/5/2019:
Rada schvaluje pořadatelům letošního ročníku Military Convoy 2019 využití pozemků
města Toužim v Prachometech, ke stavbě tábora a depa bojové techniky v době od 1. 5. 2019
do 5. 5. 2019 včetně bezplatného poskytnutí dřeva na oheň pro tábor s tím, že po ukončení
akce zajistí pořadatelé úklid využitých pozemků a TSM Toužim zajistí odvoz komunálního
odpadu.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/5/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/5/2019:
Rada schvaluje odpisový plán TSM Toužim p.o., na rok 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/5/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/5/2019:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. POI/19/604 se společností Ředitelství
silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem 140 00 Praha 4 – Nusle, Na
Pankráci 546/56, na základě které si město Toužim bezúplatně, na dobu od 1. 4. 2019 do 31.
3. 2020, vypůjčí do užívání část pozemku p. č. 1257/42 v k. ú. Toužim a vybuduje na něm
stavbu „Smíšená cyklostezka a chodník Toužim – Kosmová“ v rozsahu 95,46 m2, dle
projektové dokumentace č. z. 2018037.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/5/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/5/2019:
Rada schvaluje zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Vestavba výtahu a šachty
v budově MÚ Toužim“ firmě Výtahy SCHMITT+SOHN, s.r.o., Jenišov 116, 360 03 Karlovy
Vary, IČ: 2521 8883 s tím, že výtah bude celokovový bez prosklené zadní stěny v celkové
hodnotě 1.071.900,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/5/2019 bylo schváleno.
K bodu č. 7/5/2019:
Rada bere na vědomí výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na akci
„Rekonstrukce Tepelské ulice v Toužimi“, kterým byl vybrán dodavatel firma SWIETELSKY
stavební, s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice, Odštěpný závod Dopravní stavby
ZÁPAD, Zemská 259, Ejpovice, IČ: 4803 5599, která nabídla nejnižší cenu 7.698.708,45 Kč
bez DPH.
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Návrh usnesení č. 8a/5/2019:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného a nevyužívaného majetku města Toužim
z evidence navržené likvidační komisí. Jedná se o 13 položek s celkovou pořizovací cenou
33.498,49 Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8a/5/2019 bylo schváleno.
K bodu č. 8b/5/2019:
Rada bere na vědomí návrh likvidační komise na vyřazení zastaralého a
nepoužívaného majetku, s pořizovací cenou nad 20.000,- Kč s tím, že návrh na vyřazení bude
projednán na zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 9/5/2019:
Rada schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim svolaného na
7. března 2019.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/5/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10/5/2019:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v DPS, na adrese Sídliště 468,
Toužim, s ***** *****, bytem ***** , *****, s platností od 1. 3. 2019, na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 1

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/5/2019 bylo schváleno.
K bodu č. 11/5/2019 :
Rada bere na vědomí informace o vývoji sběru a třídění separovaného odpadu a
komunálního odpadu na území města Toužim v roce 2018.
Návrh usnesení č. 12/5/2019:
Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Toužim na činnost sportovních
oddílů, zájmových sdružení a na činnost v oblasti sociálních služeb v roce 2019 včetně
uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací takto:
 SK Toužim – oddíl stolního tenisu – posílení pozice oddílu v práci s mládeží na úrovni
kraje, účast na regionálních a republikových turnajích – doprava, materiál, vybavení –
20.000,- Kč
 TJ Sokol Toužim – zabezpečení financování sportovní a tréninkové činnosti všech oddílů
TJ Sokol Toužim – náklady na cestovné družstev na soutěže, odměny rozhodčích, nákup
tréninkového, sportovního materiálu a na náklady spojené s organizací turistických akcí
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Toužimskej puchejř, Novoroční výstup na Třebouňský vrch, nákup upomínkových
předmětů – 45.000,- Kč
Jezdecký klub Toužim – činnost jezdeckého klubu – startovné na závody a poplatky
jezdecké federaci, náklady na dopravu – 15.000,- Kč
Tenis Club Toužim – činnost tenisového klubu, materiální podpora mládeže – materiál a
vybavení k této činnosti – 8.000,- Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – činnost organizace SPCCH – náklady na
dopravu do divadel, na hrady, zámky a koncerty, vstupné na kulturní akce a do krytých
bazénů, náklady na ozdravné pobyty a rehabilitační služby – 20.000,- Kč
Přátelé toužimské mládežnické dechovky – zajištění soustředění dechového orchestru,
zajištění moderování, zpěvu, ozvučení a dopravy, občerstvení při vystoupení, nákup triček
s logem dechového orchestru – 30.000,- Kč
MTB Club Nežichov – podpora činnosti klubu v amatérských závodech horských a
silničních kol – náklady na dopravu a startovné, zajištění materiálového vybavení –
5.000,-Kč
SDH Toužim – pořádání 26. ročníku Halové soutěže mladých hasičů – poháry, ceny,
medaile pro vítěze – 4.000,- Kč
SDH Toužim – pořádání 10. ročníku noční soutěže o Erb města Toužim – poháry, věcné
ceny, medaile pro vítěze – 4.000,- Kč
SDH Toužim – pokrytí nákladů na zajištění činnosti SDH Toužim – věcné vybavení pro
vytváření zázemí při pořádání kulturních a společenských akcí, tj. pořízení stanu –
21.000,- Kč
Živý zámek Toužim – pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro občany města Toužim
a širokého okolí, podpora turismu v obci – náklady na ozvučení, honoráře za vystoupení,
náklady za půjčení techniky, náklady na dopravu – 49.000,- Kč
Hospic svatého Lazara Plzeň – péče v hospici zahrnuje především zmírnění bolesti,
zachování mobility pacienta, pomáhá lidem na konci života k bezbolestnému a
důstojnému odchodu – požadavek na zdravotnický materiál a léky – 10.000,- Kč
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. – zajištění služeb osobní
asistence a odborného sociálního poradenství – provozní náklady, mzdové náklady
v rámci služeb osobní asistence, náklady na dopravu, pronájmy, kancelářské potřeby –
20.000,- Kč
Raná péče KuK, z.ú., Plzeň – zajištění kvalitní poskytování služeb rané péče rodině
s dítětem s kombinovaným postižením, podpora rozvoje dítěte a stimulace vhodnými
prostředky metodami a pomůckami – provozní náklady, náklady na dopravu, materiální
vybavení, kancelářské potřeby – 5.000,- Kč
Farní charita, Karlovy Vary – zajištění provozu Domova pro matky s dětmi v tísni –
náklady na úhradu nákladů za energie – 8.000,- Kč

Rada schvaluje navrhnout na zasedání Zastupitelstva města Toužim poskytnutí dotace
z rozpočtu města Toužim na činnost SK Toužim – oddíl kopané, který požaduje částku vyšší
než 50.000,- Kč, která činí 120.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 12/5/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 13/5/2019:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-120006115/01, společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/5/2019 bylo schváleno.

Zapisovatel: Charvát
Zápis byl vyhotoven dne: 26. února 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)
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