MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 17/2020
Datum: 21. 9. 2020
Č.j.: 2991/20/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 17/2020
Ze schůze Rady města Toužim č. 17 konané dne 14. září 2020

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor
3. Projednání obsazení uvolněného bytu v nástavbě ZŠ Toužim
4. Projednání Výroční zprávy o činnosti ZUŠ Toužim ve školní rok 2019-2020
5. Projednání rezignace ředitele ZUŠ Toužim na svoji funkci
6. Projednání návrhu likvidační komise na vyřazení majetku města Toužim
7. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy v DPS Toužim
8. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim o schválení příspěvku na plavání
9. Projednání oznámení ředitele ZUŠ Toužim o vyhlášení ředitelského volna
10. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o vyhlášení ředitelského volna
11. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o uzavření provozu MŠ Domeček
12. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o snímku školy
13. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o souhlas s přijetím účelově určeného
finančního daru
14. Projednání programu zasedání zastupitelstva
15. Projednání žádosti o úpravu termínů na vypracování objemové, provozní a dispoziční
studie stavby „POLYFUNKČNÍ DŮM a veřejné prostranství
16. Projednání nabídek na zhotovení PD na výstavbu parkoviště v Kosmové
17. Projednání nabídek na zhotovení PD na rekonstrukci komunikací na Hájence
18. Projednání návrhů rozpočtových opatření
K bodu 1 :
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí rady a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
Návrh usnesení č. 2/17/2020:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor – jedné místnosti bez
zařízení, o rozloze 14,2 m2, umístěné ve druhém patře budovy Městského úřadu Toužim, na
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adrese Sídliště 428, Toužim, která je součástí pozemku parc. č. st. 603 v k. ú. Toužim, za
účelem provozování detašovaného pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny,
s příspěvkovou organizací Pedagogicko-psychologickou poradnou Karlovy Vary, se sídlem
Lidická 38, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 4975 3843, s účinností od 1. 10. 2020, na dobu
neurčitou, za měsíční nájemné včetně služeb ve výši 500,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/17/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/17/2020:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v nástavbě budovy ZŠ Toužim
na adrese Plzeňská 395, Toužim, o velikosti 3 + 1 a výměře 79,98 m2, s ****** *******,
dosud bytem ********, s platností od dokončení oprav bytu, na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/17/2020 bylo schváleno.
K bodu č. 4/17/2020:
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZUŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, ve školním roce 2019 – 2020.
K bodu č. 5/17/2020:
Rada bere na vědomí rezignaci p. Ullmanna na funkci ředitele ZUŠ Toužim, p. o.,
Plzeňská 395, Toužim, IČ: 6636 1974, k 31. 8. 2021 s tím, že na počátku roku 2021 se začne
připravovat konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
uvedené školy.
Návrh usnesení č. 6a/17/2020:
Rada schvaluje vyřazení níže uvedeného poškozeného a nevyhovujícího majetku
v celkové pořizovací hodnotě ve výši 20.696,- Kč, z účetní evidence města Toužim s tím, že
k likvidaci bude předán oprávněné osobě:
• inv. č. 4898
• inv. č. 3245
• inv. č. 3140
• inv. č. 3940
• inv. č. 3929
Výsledek hlasování:

konvice Sencor SWK 150
stolek konferenční tm.
stolek na PC
.
tiskárna OKI B4250
tiskárna Xerox Phaser 342PS
Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 6a/17/2020 bylo schváleno.
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2014
1982
1982
2006
2006

poř. cena
poř. cena
poř. cena
poř. cena
poř. cena

Zdrželi se: 0

320,- Kč
540,- Kč
1.573,- Kč
7.708,- Kč
10.555,- Kč

K bodu č. 6b/17/2020:
Rada bere na vědomí návrh likvidační komise na vyřazení poškozeného a
nekompatibilního majetku - scanneru UMAX 2100, inv. č. 0373, pořízeného v roce 2004 za
65.450,- Kč, tiskárny Tektronix Phaser 7300N, inv. č. 0371, pořízené v roce 2004 za
141.610,- Kč, tiskárny HP Laser Jet 2200DN, inv. č. 0330, pořízené v roce 2003 za 40.016,Kč, multifunkčního zařízení Xerox WCM20i, inv. č. 4917, pořízeného za 27.250,- Kč,
tiskárny HP Laser Jet 2300L, inv. č. 3590, pořízené v roce 2003 za 21.167,- Kč a místní
komunikace k MŠ v Kosmové, inv. č. 0286 v hodnotě 67.680,- Kč, která byla nahrazena
rekonstrukcí a je nově vedena pod inv. č. 0770, z účetní evidence města Toužim s tím, že
návrh na vyřazení bude projednán na zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 7/17/2020:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 10 v DPS Toužim, na adrese
Toužim, Malé náměstí č. p. 468, s ******** *******, t. č. Domov pro seniory v Lázních
Kynžvart, p. o., Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart, dohodou, k 30. 9. 2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/17/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/17/2020:
Rada schvaluje žádost ředitelky ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, o čerpání
finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele v předpokládané výši 10.000,- Kč na jeden kurz,
na zajištění kurzů plavání pro žáky 2. – 5. ročníků ZŠ Toužim, ve školním roce 2020/2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/17/2020 bylo schváleno.
K bodu č. 9/17/2020:
Rada bere na vědomí oznámení ředitele ZUŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, o
vyhlášení ředitelského volna na dny 16. listopadu, 21. a 22. prosince 2020.
K bodu č. 10/17/2020:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, o vyhlášení ředitelského volna na dny 16. listopadu, 21. a 22. prosince 2020.
K bodu č. 11/17/2020:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o uzavření provozu MŠ
Domeček v době od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 a o uzavření provozu ŠD v době podzimních
prázdnin od 29. do 30. října 2020, v době vánočních prázdnin od 23. prosince 2020 do
3. ledna 2021, v době pololetních prázdnin dne 29. ledna 2021 a v době jarních prázdnin od 1.
do 7. března 2021.
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K bodu č. 12/17/2020:
Rada bere na vědomí informaci pí ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, o snímku školy pro školní rok 2020/2021 a to včetně vytvořených dvou skupin.
Návrh usnesení č. 13/17/2020:
Rada schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro ZŠaMŠ Toužim, p. o.,
Plzeňská 395, Toužim, od společnosti Women for Women, o. p. s., IČ: 2423 1509,
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, v celkové výši 84.294,- Kč, na úhradu stravného ve
školní jídelně pro 20 žáků ve školním roce 2020/2021 a to v období od 1. 10. 2020 do 30. 6.
2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/17/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/17/2020:
Rada schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim, které se
uskuteční 24. 9. 2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/17/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 15/17/2020:
Rada schvaluje změnu termínů plnění na vypracování objemové, provozní a dispoziční
studie stavby „POLYFUNKČNÍ DŮM a veřejné prostranství, Toužim, p. p. č. st. 472, p. p. č.
1412/1, p. p. č. 1421/2, p. p. č. 3082/1, p. p. č. st. 383/1 (část), areál objektu bývalého domova
mládeže při SOU Toužim“ takto:
 úprava navrženého řešení podle doporučení managerského a ekonomického vyhodnocení
– 2D dokumentace do 30. 9. 2020
 objemové, provozní a dispoziční řešení budovy – 3D dokumentace do 30. 4. 2021
 provozní řešení okolí budovy a veřejného prostranství – 3D dokumentace do 30. 6. 2021
 textová část a výkresová část – 2D dokumentace do 31. 8. 2021
 kompletace dokumentace a předání vyhotoveného díla do 30. 9. 2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15/17/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 16/17/2020:
Rada schvaluje zadat zhotovení projektové dokumentace na výstavbu parkoviště
v Kosmové, firmě Ing. Jiří Vít, Školní 714, 360 17 Karlovy Vary, IČ: 7225 6788, která
nabídla nejnižší cenu 63.000,- Kč (není plátce DPH).
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Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16/17/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 17/17/2020:
Rada schvaluje zadat zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací
na Hájence, firmě Ing. Jiří Vít, Školní 714, 360 17 Karlovy Vary, IČ: 7225 6788, která
nabídla nejnižší cenu 107.000,- Kč (není plátce DPH).
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17/17/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 18/17/2020:
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. 40-43/2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18/17/2020 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 21. září 2020
Zapisovatel: Charvát

Starosta:
Alexandr ŽÁK

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

dne

…..…………………

…………………….

dne

……………………..

Radní:
Bc. Robert HRŮZA

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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