MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 22/2021
Datum: 1. 12. 2021
Č. j.: 4444/21/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 22/2021
Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 29. listopadu 2021

Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání nabídky spol. Zásilkovna, s. r. o.
Projednání záměru na nájem pozemku
Projednání rozdělení části pozemku v k. ú. Nežichov
Projednání žádostí o nájem pozemků
Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby – Bezděkov
7. Projednání návrhu smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů
s ní souvisejících
8. Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
9. Projednání plánu inventur na rok 2021
10. Projednání podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce Karlovarské ulice v Toužimi
11. Projednání podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Toužim –
pavilon A
12. Projednání návrhu paušální částky pro smlouvy na využití obecního systému odpadového
hospodářství při nakládání s komunálním odpadem určené pro právnické a fyzické osoby
oprávněné k podnikání
13. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o povolení přijmout dar
14. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim, o povolení přijmout dar
15. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim
16. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitelku MŠ Sídliště 429, Toužim
17. Projednání návrhu na obsazení volného bytu v DPS
18. Projednání návrhu odměn pro členy výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva
19. Projednání programu zasedání zastupitelstva
20. Projednání nabídky společnosti EFA CZ, s. r. o.
21. Projednání návrhů rozpočtových opatření
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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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.
K bodu č. 2/22/2021:
Rada bere na vědomí nabídku spol. Zásilkovna, s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00
Praha 9, IČ: 2840 8306 s tím, že navrhuje změny v aktuální předložené smlouvě pro umístění
Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování, konkrétně se jedná o článek II. Spolupráce stran,
kde v bodu 2.5 věta druhá zní: „V případě, že Z-Box je napojen na elektrickou síť, Smluvní
partner na své náklady zajistí nepřetržité připojení a dodávky elektrické energie k Z-Boxu
skrze takovou síť.“ Rada navrhuje místo Smluvního partnera (město Toužim), uvést
Provozovatele. V článku III. Platby v souvislosti se Z-BOXem, navrhuje v bodu 3.3 vypustit
slovní spojení „o výpůjčce“. V článku V. Závěrečná ustanovení, navrhuje v bodu 5.7 místo
formou výpůjčky uvést formou nájmu. Zároveň vytipovala místo na umístění Z_BOXu, a to u
sportovního areálu, na levé straně parkoviště u areálu TSM Toužim, jedná se o část pozemku
parc. č. 3172/1 v k. ú. Toužim.
Návrh usnesení č. 3/22/2021:
Rada zamítá záměr na nájem pozemku parc. č. 802//71, o výměře 160 m2 v k. ú.
Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 3/22/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/22/2021:
Rada zamítá rozdělení pozemku parc. č. 1393/5, o výměře 635 m2 v k. ú. Nežichov
tak, aby byl umožněn příjezd po části tohoto pozemku i na pozemek parc. č. 16/1 v k. ú.
Nežichov.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 2

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/22/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5a/22/2021:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1636/2, o výměře
2
17 m v k. ú. Toužim (vedený pod č. 1), sloužící pro umístění přístřešku pro osobní auto,
s ******* *********, bytem ***********, ******, s platností od 1. 1. 2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 5a/22/2021 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 5b/22/2021:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. 302/2, o výměře
1.341 m2 v k. ú. Toužim, s ********* ********, bytem ********, ********, s platností od
1. 12. 2021, s tím, že pozemek, vzhledem k místu u řeky, nesmí oplotit.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5b/22/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/22/2021:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby IP-12-0006941/VB001/Toužim, KV, Branišov, parc. č. 73, VNN,
KNN, v předpokládaném rozsahu omezení 10 bm, za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,Kč bez DPH, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, IČ: 2472 9035, zastoupené společností E PLUS spol. s. r. o., Pila 131, 360 01
Karlovy Vary, IČ: 4535 3182.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/22/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/22/2021:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících č. 4000241699, se společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 2729 5567, zastoupené společností GasNet Služby, s. r. o.,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 2793 5311 na provedení přeložky
plynárenského zařízení či jeho části z důvodu realizace stavby „Toužim, Hájenka –
rekonstrukce komunikací a stavba PM“.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/22/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/22/2021:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
8800106209_1/BVB/P, se společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ: 2729 5567, zastoupené společností GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 2793 5311.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 8/22/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/22/2021:
Rada schvaluje Plán inventur na rok 2021.
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Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/22/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10/22/2021:
Rada schvaluje podání žádosti o dotaci v roce 2022 z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, z podprogramu Podpora obcí s 3.001 – 10.000 obyvateli, pro dotační titul 117D8220A –
Podpora obnovy místních komunikací, která bude, v případě schválení, čerpána na akci
„Rekonstrukce Karlovarské ulice v Toužimi“.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/22/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/22/2021:
Rada schvaluje podání žádosti o dotaci v roce 2022 z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, z podprogramu Podpora obcí s 3.001 – 10.000 obyvateli, pro dotační titul 117D8220E –
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, která bude, v případě schválení, čerpána na akci
„Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Toužim – pavilon A“.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/22/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12/22/2021:
Rada schvaluje roční paušální částku za využití obecního systému při nakládání
s odpadem určenou pro právnické a podnikající fyzické osoby ve výši 2.400,- Kč, s platností
od 1. 1. 2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/22/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13/22/2021:
Rada schvaluje přijetí věcného daru – 100 ks antigenních testů SARS-CoV-2 SEJOY, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID–19, způsobené novým koronavirem
s označením SARS-CoV-2 v Evropě, pro ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, od
Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 7089 1168.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 13/22/2021 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 14/22/2021:
Rada schvaluje přijetí věcného daru – 350 ks antigenních testů SARS-CoV-2 SEJOY, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID–19, způsobené novým koronavirem
s označením SARS-CoV-2 v Evropě, pro ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, od
Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 7089 1168.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/22/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 15/22/2021:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitelku ZŠaMŠ Toužim, p. o., ve
výši dle zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15/22/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 16/22/2021:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitelku p. o. MŠ Sídliště 429,
Toužim, ve výši dle zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16/22/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 17/22/2021:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v DPS, Školní č. p. 609,
Toužim, s ******* ********, bytem ********, ******, na dobu neurčitou, s platností od
potvrzení vhodnosti uchazečky, popřípadě po nezbytných opravách bytu.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17/22/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 18/22/2021:
Rada schvaluje navrhnout na Zasedání zastupitelstva města Toužim jednorázové
odměny za činnost v roce 2021 členům komisí, členům zvláštního orgánu obce a členům
výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva a pro Osadní výbory města Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 18/22/2021 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 19/22/2021:
Rada schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim, které se
uskuteční 9. 12. 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ Toužim a schvaluje
termíny zasedání zastupitelstva v roce 2022, které se uskuteční do doby před komunálními
volbami a to ve dnech: 10. 2., 7. 4., 9. 6. a 8. 9. 2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/22/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 20/22/2021:
Rada zamítá nabídku firmy EFA CZ, s. r. o., se sídlem Šeříkova 618/4, 150 00 Praha,
IČ: 0539 4554, na zpracování žádosti v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu na investiční záměr ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim – „Budování
zázemí družin a školních klubů“, který obsahuje přístavbu školní družiny formou zimní
zahrady, která bude sloužit jako herna školní družiny včetně úpravy okolí přístavby, které
bude využíváno jako herní plocha, přičemž třída i herna školní družiny bude bezbariérová;
předpokládaná realizace je v roce 2022 a celkové výdaje projektu činí 3.000.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20/22/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 21/22/2021:
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. 64 a 65/2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 21/22/2021 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 1. prosince 2021
Zapisovatel: Charvát

Starosta:
Alexandr ŽÁK

..................................

dne

…..…………………

..................................

dne

…..…………………

Místostarosta:
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.
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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)

7

