MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 11/2020
Datum: 1. 6. 2020
Č.j.: 1796/20/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 11/2020
Ze schůze Rady města Toužim č. 11 konané dne 1. června 2020
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti TJ Sokolu Toužim, z. s., o podporu v organizování turistické akce
3. Projednání předběžného programu zasedání zastupitelstva
4. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o vyhlášení ředitelského volna
5. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o nabídce majetku
6. Projednání oznámení ředitelky ZŠ Toužim o vyhlášení ředitelského volna
7. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitelku ZŠ Toužim
8. Projednání žádosti o prominutí odvodu finančních prostředků z dotace
9. Projednání nabídky na instalaci okapového systému do atria Janova hradu v Toužimi
10. Projednání nabídky na technický dozor investora
11. Projednání podání žádosti o realizaci směny nemovitostí
12. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim o schválení vyřazení majetku
13. Projednání obsazení uvolněného bytu v nástavbě ZŠ Toužim
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. 2/11/2020:
Rada schvaluje uspořádat turistickou akci „Setkání u pramene Střely“ dne 13. 6. 2020,
pořádané TJ Sokol Toužim, na návsi v obci Prachomety s tím, že po ukončení akce zajistí
úklid veřejného prostranství, dále schvaluje bezúplatné zapůjčení pivních setů a zajištění a
úhradu mobilní toalety.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 2/11/2020 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

K bodu č. 3/11/2020:
Rada bere návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim dne 25. 6. 2020 na
vědomí s tím, že na příští schůzi schválí konečný návrh programu.
K bodu č. 4/11/2020:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, o vyhlášení ředitelského volna na dny 29. a 30. června 2020 z organizačních a
technických důvodů.
K bodu č. 5/11/2020:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, o nabídce postýlky a polohovací sedačky s tím, že město Toužim o tento majetek
nemá zájem, neboť jej nemá jak využít a proto doporučuje případný prodej další osobě;
v případě pořízení prostřednictvím dotace v souladu s dotačními podmínkami.
K bodu č. 6/11/2020:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, o
vyhlášení ředitelského volna na dny 29. a 30. června 2020 z organizačních a technických
důvodů.
Návrh usnesení č. 7/11/2020:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitelku ZŠ Toužim, p. o., ve výši dle
zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 7/11/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/11/2020:
Rada schvaluje prominutí odvodu finanční částky ve výši 12.190,- Kč, za nedodržení
podmínek Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Toužim, Spolku
„Přátelé toužimské mládežnické dechovky“, Kostelní č. p. 60, 364 01 Toužim, IČO: 2272
0391.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/11/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/11/2020:
Rada schvaluje zadat instalaci okapového systému do atria Janova hradu v Toužimi,
firmě BOLID M, s. r. o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1, IČO: 2634 7741, za částku
81.094,- Kč včetně DPH.
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Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/11/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10/11/2020:
Rada schvaluje zadat provádění technického dozoru investora na akci: „Rekonstrukce
elektroinstalace v ZŠ Toužim – pavilon B“, firmě FRU - consult, s. r. o., Chebská 355/49, 360
06 Karlovy Vary, IČO: 2805 3729, za částku 66.913,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/11/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/11/2020:
Rada schvaluje podat žádost o realizaci směny nemovitostí Krajskému pozemkovému
úřadu na směnu části pozemku parc. č. 2765/53 – orná půda, o výměře 37.412 m2 v k. ú.
Toužim za pozemky města Toužim parc. č. 589/6 – trvalý travní porost, o výměře 4.631 m2,
parc. č. 600/6 – orná půda, o výměře 3.656 m2, parc. č. 652/6 – orná půda, o výměře 19.680
m2, parc. č. 703/11 – orná půda, o výměře 21.844 m2 a parc. č. 751/1 – orná půda, o výměře
24.988 m2 vše v k. ú. Třebouň, za účelem budoucího vybudování průmyslové zóny.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/11/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12/11/2020:
Rada schvaluje vyřazení nefunkční benzinové sekačky Hecht 546 SH, inv. č. 78,
pořízené v roce 2011 za částku 5.890,- Kč a kombinovaného sporáku, inv. č. 68, pořízeného
v roce 2010 za částku 4.889,- Kč, z účetní evidence TSM Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/11/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13/11/2020:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v nástavbě budovy ZŠ Toužim
na adrese Plzeňská 395, Toužim o velikosti 2 + 1, s ***** *****, dosud bytem ********,
*****, s platností nejdříve od 15. 6. 2020, na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 13/11/2020 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 14/11/2020:
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. 21-22/2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/11/2020 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 1. června 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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