MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 22/2020
Datum: 1. 12. 2020
Č.j.: 3832/20/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 22/2020
Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 30. listopadu 2020

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání záměrů na prodej pozemků
3. Projednání žádosti vedoucího p. o. Teplárenství, o schválení odpisového plánu na r. 2021
4. Projednání oznámení ředitele ZUŠ Toužim a ředitelky ZŠaMŠ Toužim
5. Projednání návrhu na vyřazení poškozeného majetku TSM Toužim
6. Projednání návrhu na vyřazení poškozeného majetku ZŠ Toužim
7. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitelku ZŠ Toužim
8. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim
9. Projednání žádosti ředitelky MŠ Toužim o uzavření MŠ Toužim
10. Projednání plánu inventur na rok 2020
11. Projednání návrhu Dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. 11/2020
12. Projednání programu zasedání zastupitelstva
13. Projednání nabídky firmy Invion, s. r. o.
14. 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.
Návrh usnesení č. 2a/22/2020:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 93/1, o výměře cca 1.000 m2
v k. ú. Toužim, přičemž přesná výměra a nové číslo oddělené části pozemku budou stanoveny
geometrickým plánem.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 2a/22/2020 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 2b/22/2020:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 3028/2, o výměře cca 25 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. 2b/22/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/22/2020:
Rada schvaluje odpisový plán p. o. Teplárenství města Toužim na rok 2021, na
odpisování lešení HAKI.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/22/2020 bylo schváleno.
K bodu č. 4a/22/2020:
Rada bere na vědomí oznámení ředitele ZUŠ Toužim o zrušení ředitelského volna ve
dnech 21. a 22. prosince 2020.
K bodu č. 4b/22/2020:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p. o., že od 30. 11. 2020
bude uzavřen provoz MŠ Domeček, ze závažných organizačních důvodů.
Návrh usnesení č. 5a/22/2020:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného a zrezivělého středního otevřeného kontejneru,
inv. č. 243, pořízeného v roce 1996 za částku 20.000,- Kč, z účetní evidence příspěvkové
organizace TSM Toužim s tím, že k likvidaci bude předán oprávněné osobě.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5a/22/2020 bylo schváleno.
K bodu č. 5b/22/2020:
Rada bere na vědomí návrh na vyřazení poškozeného a zrezivělého popelnicového
kontejneru, inv. č. 179, pořízeného v roce 1996 za částku 29.300,- Kč, z účetní evidence
příspěvkové organizace TSM Toužim s tím, že bude projednán na zasedání zastupitelstva,
neboť se jedná o majetek s pořizovací cenou nad 20.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 6/22/2020:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku příspěvkové organizace
ZŠ Toužim, s celkovou pořizovací cenou 109.624,60 Kč, z účetní evidence s tím, že
k likvidaci bude předán oprávněné osobě.
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Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 6/22/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/22/2020:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitelku ZŠ Toužim, p. o., ve výši dle
zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 7/22/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/22/2020:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim, p. o., ve
výši dle zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/22/2020 bylo schváleno.
K bodu č. 9/22/2020:
Rada bere na vědomí informaci o uzavření MŠ Sídliště 429, Toužim, p. o., v době
vánočních prázdnin od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 a v době letních prázdnin od 12. 7. 2021 do
13. 8. 2021.
Návrh usnesení č. 10/22/2020:
Rada schvaluje Plán inventur na rok 2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/22/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/22/2020:
Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 2, Pachtovní smlouvy č. 11/2020 ze dne 2. 1.
2020 s Ing. Josefem Chárou, Chýšky 3, 364 53 Chyše, IČ: 4769 8535, kterým dojde
s účinností od 1. 12. 2020 k vyjmutí pozemků parc. č. 314/34, 314/35, 745/12, 745/24 a
1151/2 v k. ú. Komárov u Štědré, pozemků parc. č. 752/4, 757/1, 289/10, 289/16, 388/2,
496/10 a 764/1 v k. ú. Kojšovice, pozemku parc. č. 1101/12 v k. ú. Políkno u Toužimi a
pozemku parc. č. 268/10 v k. ú. Smilov u Štědré, z pachtu a zároveň dojde k úpravě výše
pachtovného.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 11/22/2020 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 12/22/2020:
Rada schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim, které se
uskuteční 10. 12. 2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ Toužim a schvaluje
termíny zasedání zastupitelstva v roce 2021, které se uskuteční ve dnech: 25. února 2021, 22.
dubna 2021, 24. června 2021, 23. září 2021 a 9. prosince 2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/22/2020 bylo schváleno.
K bodu č. 13/22/2020:
Rada bere na vědomí nabídku firmy Invion, s. r. o., se sídlem Toužim, Tepelská 600,
IČ: 0961 7744, na poptávku pozemku nebo brownfield plochy pro výstavbu retail parku s tím,
že tento záměr podporuje a bude o něm dále jednat po získání bližších informací.
Návrh usnesení č. 14/22/2020:
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. 58-60/2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/22/2020 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 1. prosince 2020
Zapisovatel: Charvát

Starosta:
Alexandr ŽÁK

..................................

dne

…..…………………

..................................

dne

…..………………

Místostarosta:
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.
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