MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 16/2020
Datum: 1. 9. 2020
Č.j.: 2786/20/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 16/2020
Ze schůze Rady města Toužim č. 16 konané dne 31. srpna 2020

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy
Projednání záměru na prodej pozemků
Projednání záměru na směnu pozemků
Projednání žádosti TJ Sokol Toužim, z. s., o zakoupení florbalových mantinelů
Projednání nabídky na zhotovení projektové dokumentace
Projednání předběžného programu zasedání zastupitelstva
Projednání obsazení uvolněného bytu v ulici Petra Bezruče
Projednání žádosti ředitele TSM Toužim, o schválení více prací na akci: „Oprava MK
Toužim, Na Zámecké II. část“
10. Projednání nabídky na stavbu zahradního altánu včetně nákupu materiálu
11. Projednání požadavků Osadního výboru Kosmová pro rok 2020 – 2021
12. Projednání návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene
13. Projednání nabídku projektových prací na vypracování objemové, provozní a dispoziční
studie stavby „Polyfunkční dům a veřejné prostranství“
14. Projednání návrhů rozpočtových opatření
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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. 2/16/2020:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 010/09 ze dne 25. 2. 2009, na nájem
pozemků parc. č. st. 106/1 a parc. č. 3214, o celkové výměře 294 m2 v k. ú. Toužim, uzavřené
s ****** ******** ******* ***********, bytem ********, **************, k 31. 12.
2020.
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Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/16/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3a/16/2020:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. st. 106/1, o výměře 128 m2 v k. ú.
Toužim a pozemku parc. č. 3214, o výměře 166 m2 v k. ú. Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3a/16/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3b/16/2020:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. st. 726, o výměře cca 25 m2
v k. ú. Toužim, na které stojí garáž, přičemž přesná výměra a nové číslo oddělené části
pozemku budou stanoveny geometrickým plánem.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3b/16/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3c/16/2020:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 863/21, o výměře cca 600 m2
v k. ú. Kojšovice s tím, že bude na zbylý pozemek zachována přístupová cesta široká 2 m,
přičemž přesná výměra a nové číslo oddělené části pozemku budou stanoveny geometrickým
plánem.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3c/16/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/16/2020:
Rada schvaluje záměr na směnu pozemků:
a)
parc. č. 2402/17, 2402/18, 1345/13, 1803/3 a 2073/26, o celkové výměře 16.705 m2
v k. ú. Toužim
b)
parc. č. 764/1, 289/10, 289/16, 388/2 a 496/10, o celkové výměře 3.947 m2 vše v k. ú.
Kojšovice
c)
parc. č. 314/34, 314/35, 745/12, 745/24, 1151/2, o celkové výměře 3.476 m2 vše v k. ú.
Komárov u Štědré,
parc. č. 752/4 a 757/1, o celkové výměře 2.547 m2 vše v k. ú. Kojšovice,
parc. č. 1101/12, o výměře 19.090 m2 v k. ú. Políkno u Toužimi,
parc. č. 268/10, o výměře 3.003 m2 v k. ú. Smilov u Štědré
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 4/16/2020 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 5/16/2020:
Rada schvaluje nákup florbalových mantinelů o rozměru 40 x 20 m včetně dvou
přepravních vozíků, které budou uloženy ve Sportovní hale města Toužim a budou v majetku
města Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/16/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/16/2020:
Rada schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníků a
veřejného osvětlení v obci Kosmová, firmě Pontex, spol. s. r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha
4 – Braník, IČ: 4076 3439, za částku 152.218,- Kč vč. DPH, dle předložené Smlouvy o dílo č.
20 801 00.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/16/2020 bylo schváleno.
K bodu č. 7/16/2020:
Rada bere návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim dne 24. 9. 2020 na
vědomí s tím, že na příští schůzi schválí konečný návrh programu.
Návrh usnesení č. 8/16/2020:
Rada schvaluje zveřejnit na stránkách města „Oznámení“ s nabídkou pronájmu bytu č.
5, o velikosti 1 + 1, umístěném ve druhém patře, na adrese Toužim, Petra Bezruče č. p. 50, o
výměře 32,5 m2 s tím, že žadatelé o byt mohou podat žádost o uzavření nájemní smlouvy
nejpozději do 30. 9. 2020. Žadatelé doloží potvrzení o délce zaměstnání, výši čistého
měsíčního příjmu za poslední tři měsíce a potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Toužim za
poslední tři roky, za všechny členy domácnosti, které s ním budou společně užívat uvedený
byt.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/16/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/16/2020:
Rada schvaluje více práce v hodnotě 563.654,- Kč bez DPH, na akci „Oprava MK
Toužim, Na Zámecké II. část“, spočívající v odstranění podbetonování konstrukčních vrstev
chodníků, které je místy tvořeno vrstvou až 50 cm betonu a zároveň schvaluje uzavření
dodatku Smlouvy o dílo, na tyto více práce.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 9/16/2020 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 10/16/2020:
Rada schvaluje zadat stavbu dřevěného zahradního altánu o rozměru 3,5 x 3,5 m, pro
DPS č. p. 609 v Toužimi, firmě Vlastimil Černý, Poděbradova 527, 364 52 Žlutice, IČ: 8704
4242, za částku 55.641,- Kč (není plátcem DPH) a zároveň schvaluje nákup zámkové dlažby
v maximální hodnotě 14.359,- Kč vč. DPH, která bude uvnitř altánu.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/16/2020 bylo schváleno.
K bodu č. 11/16/2020:
Rada bere na vědomí požadavky Osadního výboru Kosmová s tím, že v rámci
možností se některé požadavky budou realizovat a osloví se Povodí Vltavy, st. podnik,
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 s podnětem na vyčištění vodní plochy
v Kosmové na pozemku parc. č. 1497/2 a Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
p. o., s požadavkem na opravu komunikace.
Návrh usnesení č. 12/16/2020:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, se společností GasNet,
s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 2729 5567, zastoupená
společností GridServices, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ:
2793 5311, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč bez DPH, přičemž po zápisu do
katastru nemovitostí dojde k odkoupení plynovodní přípojky od města Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/16/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13/16/2020:
Rada schvaluje zadat 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. 383/1 (část), areál objektu bývalého domova mládeže při
SOU Toužim“, firmě Ing. Václav Kouba, Krále Jiřího 1151/31, 360 01 Karlovy Vary, IČO:
1004 5511, za částku 890.000,- Kč bez DPH s tím, že si město Toužim vyhrazuje právo,
kdykoliv a v jakékoliv fázi ukončit práce na této studii.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/16/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/16/2020:
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. 38-39/2020.
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Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/16/2020 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 1. září 2020
Zapisovatel: Charvát

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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