MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 13/2020
Datum: 30. 6. 2020
Č. j.: 2103/20/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 13/2020
Ze schůze Rady města Toužim č. 13 konané dne 29. června 2020
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání záměru na prodej pozemku
3. Projednání oznámení vedoucího BHM Toužim o ukončení nájemní smlouvy
4. Projednání záměru na nebytový prostor
5. Projednání žádostí o povolení pokračování v základním vzdělávání
6. Projednání oznámení ředitele ZUŠ Toužim o čerpání dovolené
7. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o čerpání dovolené
8. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim
9. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim o odsouhlasení a stanovení leasingu
10. 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. 2/13/2020:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 1244/29, o výměře 159 m2, v k. ú.
Toužim, s využitím jako zahrádky.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/13/2020 bylo schváleno.
K bodu č. 3/13/2020:
Rada bere na vědomí oznámení vedoucího Bytového hospodářství města Toužim, o
uvolnění nebytového prostoru v přízemí budovy č. p. 435, ve Školní ulici v Toužimi, ve
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kterém je v současné době zubní laboratoř tvořená šesti místnostmi o celkové rozloze 64,55
m2, k 30. 9. 2020.
Návrh usnesení č. 4/13/2020:
Rada schvaluje záměr na nájem nebytového prostoru v přízemí budovy č. p. 435 ve
Školní ulici v Toužimi, která je součástí pozemku p. č. st. 456/1 v k. ú. Toužim. Nebytový
prostor je tvořen šesti místnostmi o rozloze 7,5 m2, 6,7 m2, 5 m2, 6,3 m2, 13,7 m2 a 25,35 m2.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/13/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/13/2020:
Rada schvaluje pokračování základního vzdělávání v ZŠaMŠ Toužim ve školním roce
2020/2021 pro žáky ***** *****, ***** ***** a ***** *****.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/13/2020 bylo schváleno.
K bodu č. 6/13/2020:
Rada bere na vědomí oznámení ředitele ZUŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, o
čerpání řádné dovolené v době hlavních prázdnin v termínech od 7. 7. – 31. 7. a od 10. 8. do
21. 8. 2020.
K bodu č. 7/13/2020:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, o čerpání řádné dovolené v době hlavních prázdnin v termínech od 13. 7. – 30. 7. a
od 3. 8. do 14. 8. 2020.
Návrh usnesení č. 8/13/2020:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim, p. o., ve
výši dle zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/13/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/13/2020:
Rada schvaluje uzavření leasingové smlouvy mezi TSM Toužim, p. o., Plzeňská 333,
Toužim, a společností UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 Michle, IČO: 1588 6492, na zakoupení komunálního vozidla Multicar M27 Compact,
s akontací 30 %, tj. . vč. DPH ze všech plateb 967.271,- Kč, s měsíčními splátkami 25.155,99
Kč, na dobu 60 měsíců.
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Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/13/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10/13/2020:
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. 24/2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/13/2020 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 30. června 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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