MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 3/2020
Datum: 11. 2. 2020
Č.j.: 535/20/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 3/2020
Ze schůze Rady města Toužim č. 3 konané dne 10. února 2020

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání záměru na nájem nebytového prostoru
Projednání záměru na pacht zemědělských pozemků
Projednání žádosti o pacht zemědělských pozemků
Projednání revokace části Usnesení Rady města Toužim č. 4/25/2019
Projednání obsazení uvolněného bytu v DPS Toužim
Projednání Návrhu opatření obecné povahy
Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0015433/8
9. Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky vzdušného vedení VN
10. Projednání žádosti o vyjádření k licenčnímu řízení
11. Projednání zprávy k přijatým opatřením z kontrolního zjištění KHS v ZŠ Toužim
12. Projednání návrhu odpisového plánu TSM Toužim na rok 2020
13. Projednání oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o uzavření provozu školní družiny
14. Projednání programu zasedání Zastupitelstva města Toužim
15. Projednání cenové úpravy na svoz tříděného odpadu od společnosti Resur, s. r. o.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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. 2/3/2020:
Rada schvaluje záměr pronajmout místnost o rozloze 23 m2 v prvním patře budovy č.
p. 35 na náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi, která je součástí pozemku parc. č. st. 86 v k. ú.
Toužim.
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Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/3/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/3/2020:
Rada schvaluje záměr na pacht zemědělsky využívaných pozemků:
- v k. ú. Třebouň: pozemky parc. č. 774/12 a 1525/1
- v k. ú. Políkno u Toužimi pozemky parc. č. 796/2, 1490/10 a části pozemků parc. č.
784/20, 929/5, 943/1, 1165, 1265/9
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/3/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/3/2020:
Rada schvaluje uzavření pachtovní smlouvy se společností Belina, s. r. o., Nežichov 8,
364 01 Toužim, IČO: 2804 7109, na propachtování pozemků parc. č. 392/4, 474, 485/5,
485/7, 529/3, 700/8, 700/9, 700/16, 1410 a část pozemku parc. č. 700/7 vše v k. ú. Nežichov,
s platností od 11. 2. 2020 do 31. 12. 2024.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/3/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/3/2020:
Rada revokuje část Usnesení č. 4/25/2019, ze schůze Rady města Toužim konané dne
16. 12. 2019 a nahrazuje ho tímto textem: „Rada zamítá uzavření pachtovní smlouvy s
žadatelem ***** ***** na propachtování pozemku parc. č. 1024 v k. ú. Radyně.“
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/3/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/3/2020:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, v prvním patře v Domě
s pečovatelskou službou, na adrese Sídliště 124, Toužim, s***** *****, bytem *****, *****,
s platností od 1. 3. 2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/3/2020 bylo schváleno.
K bodu č. 7/3/2020:
Rada bere na vědomí Návrh opatření obecné povahy – Zákaz vstupu do honitby
Nežichov, a jelikož je rozsah omezení shodný s loňským konečným Opatřením obecné
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povahy – Zákaz vstupu do části honitby Nežichov, město Toužim nebude uplatňovat žádné
písemné připomínky nebo námitky proti tomuto návrhu.
Návrh usnesení č. 8/3/2020:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015433/8 Toužim, KV, Na Výsluní, č. parc. 284/4, kNN,
se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
IČO: 2472 9035.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/3/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/3/2020:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě č. Z_S14_12_8120073504 o
realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČO: 2472 9035.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/3/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10/3/2020:
Rada schvaluje kladné vyjádření k licenčnímu řízení bez omezujících podmínek dle
§ 12 odst. 5 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
k provozování linky č. 421 161 Bečov n. Teplou – Toužim – Žlutice – Lubenec – Blatno,
včetně vlastní podmínky dopravce, který uvádí omezení provozování dopravy v rozsahu 1x
dva spoje v měsíci srpnu.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/3/2020 bylo schváleno.
K bodu č. 11/3/2020 :
Rada bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ Toužim o přijatých opatřeních k odstranění
závad zjištěných kontrolou KHS Karlovarského kraje.
Návrh usnesení č. 12/3/2020:
Rada schvaluje odpisový plán TSM Toužim p. o., na rok 2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 12/3/2020 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

K bodu č. 13/3/2020:
Rada bere na vědomí uzavření školní družiny při ZŠaMŠ Toužim v době jarních
prázdnin od 24. 2. do 28. 2. 2020 včetně čerpání samostudia všech pedagogických pracovníků
ZŠ včetně ředitelky v tomto období a čerpání dovolené pí ředitelky v době od 17. 2. do 20. 2.
2020.
Návrh usnesení č. 14/3/2020:
Rada schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim, které se
uskuteční 20. 2. 2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/3/2020 bylo schváleno.
K bodu č. 15/3/2020 :
Rada bere na vědomí úpravu cen s tím, že souhlasí s navýšením cen za svoz papíru, ale
s tak razantním navýšením cen za svoz skla a plastu nesouhlasí a navrhuje další jednání se
zástupcem společnosti Resur.
Zápis byl vyhotoven dne: 11. února 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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