MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 4/2020
Datum: 25. 2. 2020
Č.j.: 749/20/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 4/2020
Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2020

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání záměru na prodej pozemku
3. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy v DPS Toužim
4. Projednání obsazení uvolněného bytu v DPS Toužim
5. Projednání informace vedoucího BH města Toužim o uvolnění bytu
6. Projednání Zprávy o hospodaření města Toužim v roce 2019
7. Projednání Inventarizační zprávy za rok 2019
8. Projednání žádostí o dotace z rozpočtu města na rok 2020
9. Projednání výsledku produkce komunálního a separovaného odpadu za rok 2019
10. Projednání návrhu na navýšení paušální částky na využití systému zavedeného obcí pro
nakládání s odpadem určená pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání
11. Projednání návrhu na schválení odpisového plánu na rok 2020 pro ZŠaMŠ Toužim
12. Projednání žádosti ředitelky MŠ Sídliště 429 o schválení návrhu darovací smlouvy
13. Projednání návrhu likvidační komise na vyřazení majetku města
14. Projednání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0006475/VB1
15. Projednání oznámení ředitele ZUŠ Toužim o čerpání řádné dovolené
16. Projednání ceníku za odvoz a likvidaci odpadu pro právnické subjekty na rok 2020
17. Projednání cenové úpravy na svoz tříděného odpadu od spol. Resur, s. r. o.
18. 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.
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Návrh usnesení č. 2/4/2020:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 1088/1 v k. ú Lachovice, o
celkové výměře cca 630 m2, za účelem vybudování zahrady, přičemž přesná výměra a nové
číslo oddělené části pozemku budou stanoveny geometrickým plánem, který případně bude
respektovat přístup na sousední pozemek parc. č. 1088/6 v k. ú. Lachovice společnosti Statek
Chyše, s. r. o.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/4/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/4/2020:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4 v DPS, Sídliště č. p. 609,
Toužim, uzavřené s ***** *****, dohodou k 29. 2. 2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/4/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/4/2020:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v DPS, Školní č. p. 609,
Toužim, o velikosti 1 + 1, s ***** *****, bytem *****, *****, ******, s platností od
potvrzení vhodnosti uchazečky, na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/4/2020 bylo schváleno.
K bodu č. 5/4/2020:
Rada bere na vědomí informaci vedoucího Bytového hospodářství města Toužim, o
uvolnění bytu č. 7, velikosti 2 + 1 a výměře 87,8 m2, na adrese Toužim, Plzeňská 395, k 30. 4.
2020 s tím, že po převzetí bytu bude podána informace o možném termínu znovu obsazení.
K bodu č. 6/4/2020:
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Toužim v roce 2019.
K bodu č. 7/4/2020:
Rada bere na vědomí Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku a
závazků města Toužim v roce 2019 s tím, že zpráva bude projednána na zasedání
zastupitelstva.
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Návrh usnesení č. 8/4/2020:
Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Toužim na činnost sportovních
oddílů, zájmových sdružení a na činnost v oblasti sociálních služeb v roce 2020 včetně
uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací takto:














SK Toužim – oddíl stolního tenisu – posílení pozice oddílu v práci s mládeží na úrovni
kraje, účast na regionálních a republikových turnajích, materiální vybavenost, doprava a
ubytování na turnajích a honoráře trenérům – 50.000,- Kč
TJ Sokol Toužim – oddíl basketbalu, florbalu – zabezpečení financování sportovní a
tréninkové činnosti všech oddílů TJ Sokol Toužim – náklady na cestovné družstev na
soutěže, odměny rozhodčích, poplatky na licence a školení trenérů, nákup tréninkového,
sportovního materiálu a na náklady spojené s organizací turistických akcí – 45.000,- Kč
Tenis Club Toužim – zvýšení herní úrovně začínající tenisové mládeže, materiál a
vybavení k této činnosti – 8.000,- Kč
MTB Club Nežichov – podpora účasti klubu v amatérských závodech horských a
silničních kol – náklady na dopravu a startovné, zajištění materiálového vybavení –
5.000,- Kč
***** *****, *****, fyzická osoba – zajištění sportovního dne mládeže s Tenisovou
akademií Jana Váni na hřišti v Toužimi, náklady na dopravu, propagaci, materiál a
vybavení a poštovné – 5.000,- Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Toužim – činnost organizace SPCCH –
náklady na dopravu do divadel, na hrady, zámky a koncerty, vstupné na kulturní akce a do
krytých bazénů, náklady na ozdravné pobyty a rehabilitační služby – 25.000,- Kč
Hospic svatého Lazara Plzeň, z. s. – péče v hospici zahrnuje především zmírnění bolesti,
zachování mobility pacienta, pomáhá lidem na konci života k bezbolestnému a
důstojnému odchodu, tento druh péče je náročný na spotřebu zdravotnického materiálu –
požadavek na zdravotnický materiál a léky – 15.000,- Kč
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. – poskytování především
ambulantní a terénní sociální služby seniorům a zdravotně postiženým bez rozdílu věku,
zajištění služeb osobní asistence a odborného sociálního poradenství – mzdové náklady
v rámci služeb osobní asistence, náklady na dopravu, pronájmy, provozní náklady,
kancelářské potřeby – 20.000,- Kč
Raná péče KuK, z. ú., Plzeň – zajištění kvalitní poskytování služeb rané péče rodině
s postiženým dítětem, podpora rozvoje dítěte a jeho stimulace vhodnými metodami a
pomůckami – provozní náklady, náklady na dopravu, materiální vybavení, kancelářské
potřeby – 8.000,- Kč

Rada schvaluje navrhnout na zasedání Zastupitelstva města Toužim poskytnutí dotace
z rozpočtu města Toužim na činnost SK Toužim – oddíl kopané, SH ČMS SDH Toužim a
Živý zámek Toužim, kteří požadují částku vyšší než 50.000,- Kč. Zároveň zamítá poskytnutí
dotace pro Přátelé toužimské mládežnické dechovky z důvodu nedodržení podmínek dotace
z loňského roku (ve stanoveném termínu nevrátili nevyčerpané prostředky dotace) a dále
zamítá poskytnutí dotace Jezdeckému klubu Toužim, který nedodržel termín pro podání
žádosti o dotaci v letošním roce.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Usnesení č. 8/4/2020 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

K bodu č. 9/4/2020 :
Rada bere na vědomí informace o vývoji sběru a třídění separovaného odpadu a
komunálního odpadu na území města Toužim v roce 2019.
Návrh usnesení č. 10/4/2020:
Rada schvaluje navýšení paušální částky za využití systému zavedeného obcí pro
nakládání s odpadem určenou pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na roční
částku 1.800,- Kč, s platností od 1. 4. 2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/4/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/4/2020
Rada schvaluje odpisový plán ZŠ MŠ Toužim, p. o., na rok 2020 v předložené výši.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/4/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12/4/2020:
Rada schvaluje návrh darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary a Mateřskou školou Sídliště 429, Toužim, p. o., Sídliště 429, 364 01
Toužim, na sadu Malé technické univerzity v celkové hodnotě 82.000,- Kč, která byla
pořízena v rámci projektu Karlovarského kraje – Implementace Krajského akčního plánu 1
v Karlovarském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/4/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13/4/2020:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného a nevyužívaného majetku města Toužim
z evidence navržené likvidační komisí. Jedná se o 22 položek s celkovou pořizovací cenou
72.980,20 Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/4/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/4/2020:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0006475/VB1 s názvem
„Toužim, KV, č. parc. 809/3, vNN, kNN,“se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
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Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČO: 2472 9035, zastoupené společností Stavelektro s. r. o., Vintířovská 1149, 357 35 Chodov, IČO: 2635 5639.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/4/2020 bylo schváleno.
K bodu č. 15/4/2020:
Rada bere na vědomí oznámení ředitele ZUŠ Toužim o čerpání řádné dovolené ve
dnech 24. 2. do 28. 2. 2020.
Návrh usnesení č. 16/4/2020:
Rada schvaluje ceník za odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro právnické
subjekty na rok 2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16/4/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 17/4/2020 :
Rada schvaluje cenovou úpravu na svoz tříděného odpadu pro rok 2020 od společnosti
Resur, s. r. o., recyklace surovin, Mostecká 187, 362 32 Otovice, s platností od 1. 3. 2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17/4/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 18/4/2020:
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. 7 a 8/2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Usnesení č. 18/4/2020 bylo schváleno.

Zápis byl vyhotoven dne: 25. února 2020
Zapisovatel: Charvát
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Zdrželi se: 0

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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