MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 21/2021
Datum: 16. 11. 2021
Č. j.: 4198/21/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 21/2021
Ze schůze Rady města Toužim č. 21 konané dne 15. listopadu 2021
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na nájem pozemku
3. Projednání záměru na nájem zahrádky
4. Projednání záměru na prodej pozemků
5. Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt v DPS
6. Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
7. Projednání revokace usnesení rady č. 21/20/2021
8. Projednání žádosti na vyřazení majetku ZŠ Toužim
9. Projednání žádosti na vyřazení majetku MŠ Sídliště 429
10. Projednání „Pravidel pro poskytování finančních darů občanům města Toužim na
provádění kastrace koček a kocourů v roce 2022“
11. Projednání výsledku konkursního řízení na ředitele/ředitelku MŠ Sídliště 429, Toužim
12. Projednání návrhu na schválení odměny pro ředitele TSM Toužim
13. Projednání návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2022
14. Projednání předběžného programu zasedání zastupitelstva
15. 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. 2/21/2021:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nájem zahrádky č. 1, na části pozemku
parc. č. 19/1, o výměře 100 m2 v k. ú. Toužim, s ********* ************, bytem
**************, *****************, k 31. 12. 2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 2/21/2021 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 3/21/2021:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 1, na části pozemku parc. č. 19/1, o
výměře 100 m2 v k. ú. Toužim, ******** ******** ********** *******, bytem ********,
*******, s tím, že tento úmysl pronajmout nemovitost konkrétnímu zájemci, nevylučuje
podávání nabídek i jinými osobami.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/21/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/21/2021:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 943, o výměře 3.405 m2 a pozemku
parc. č. 941, o výměře 384 m2, oba v k. ú. Radyně.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/21/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/21/2021:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v DPS, Školní č. p. 609, Toužim,
uzavřené s *********** **********, dohodou, k 30. 11. 2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/21/2021 bylo schváleno.
K bodu č. 6/21/2021:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, na
umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení na pozemcích města Toužim, parc.
č. 3183/1, 1444/2, 1444/9, 3187/57 a 3187/60 v k. ú. Toužim, v předpokládaném rozsahu
omezení 222 bm, za jednorázovou náhradu ve výši 55.500,- Kč, se společností CETIN, a. s.,
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 0408 4063.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/21/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/21/2021:
Rada revokuje usnesení rady č. 21/20/2021 a nahrazuje ho tímto textem: „Rada
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby IV-12-0018368/VB001/Toužim, KV, Nežichov, č. parc. 1393/8 KNN, ze dne
11. 11. 2021, v předpokládaném rozsahu omezení 39 bm, za jednorázovou náhradu ve výši
2.000,- Kč bez DPH, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, IČ: 2472 9035, zastoupené společností E PLUS spol. s. r. o., Pila
131, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 4535 3182“.
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Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/21/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8a/21/2021:
Rada schvaluje vyřazení nefunkčního majetku ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, s celkovou pořizovací cenou 114.859,96 Kč, z účetní evidence s tím, že k likvidaci
bude předán oprávněné osobě.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8a/21/2021 bylo schváleno.
K bodu č. 8b/21/2021:
Rada bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, na
vyřazení majetku ZŠ Toužim v pořizovací hodnotě vyšší než 20.000,- Kč s tím, že žádost
bude projednána Zastupitelstvem města Toužim.
Návrh usnesení č. 9/21/2021:
Rada schvaluje vyřazení nefunkčního notebooku, inv. č. 1291/14, zařazeného v roce
2004 v pořizovací hodnotě 13.500,- Kč a vysavače Vorwerk VK 136, inv. č. 1099/08,
zařazeného v roce 2008 v pořizovací hodnotě 15.495,- Kč, z účetní evidence MŠ Sídliště 429,
Toužim, p. o., Sídliště 429, Toužim, s tím, že k likvidaci budou předány oprávněné osobě.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/21/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10/21/2021:
Rada stanovuje „Pravidla pro poskytování finančních darů občanům města Toužim na
provádění kastrace koček a kocourů v roce 2022“ spočívající ve vyčlenění finančních
prostředků ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu města na rok 2022, které budou určeny pro občany
s trvalým pobytem na území města Toužim, za účelem kastrace koček a kocourů. Dar bude
vyplácen dle skutečných nákladů, na kastraci koček ve výši max. 800,- Kč a na kastraci
kocourů max. 500,- Kč a žadatel bude moci požádat až 4 x v daném roce.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/21/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/21/2021:
Rada v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 122 odst. 2 zákona č.
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262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů:
a) bere na vědomí zápis z 2. jednání konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Sídliště 429, Toužim,
příspěvková organizace, ze dne 4. listopadu 2021,
b) jmenuje s účinností od 1. ledna 2022 ******** ********, nar. **********, bytem
******, **********, na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Sídliště 429,
Toužim, příspěvková organizace,
c) stanovuje s účinností od 1. ledna 2022 ********* ********, ředitelce Mateřské školy
Sídliště 429, Toužim, příspěvková organizace, plat dle platového výměru,
d) schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení pro mateřské školy, jejichž činnost vykonává Mateřská škola Sídliště 429,
Toužim, příspěvková organizace, která se týká zápisu údajů o nové ředitelce Mateřské
školy Sídliště 429, Toužim, příspěvková organizace, ****** *********, která je
současně statutárním orgánem příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 1

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 11/21/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12/21/2021:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny pro ředitele TSM Toužim, p. o., ve výši
dle zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/21/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13/21/2021:
Rada schvaluje návrh rozpočtu města Toužim na rok 2022 k projednání na zasedání
Zastupitelstva města Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/21/2021 bylo schváleno.
K bodu č. 14/21/2021:
Rada bere návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim dne 9. 12. 2021 na
vědomí s tím, že na příští schůzi schválí konečný návrh programu.
Návrh usnesení č. 15/21/2021:
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. 60 až 63/2021.
4

Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15/21/2021 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 16. listopadu 2021
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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