MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 19/2021
Datum: 19. 10. 2021
Č. j.: 3767/21/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 19/2021
Ze schůze Rady města Toužim č. 19 konané dne 18. října 2021

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání návrhu na odkoupení pozemků
3. Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby – Kosmová
4. Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby – Nežichov
5. Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
6. Projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
7. Projednání nabídky na zajištění činnosti Infocentra
8. Projednání návrhu dodatku ke smlouvě o dílo
9. Projednání Výroční zprávy o činnosti ZŠaMŠ Toužim ve školním roce 2020/2021
10. Projednání cenových nabídek na opravu střechy v Toužimi v Kostelní ul. č. p. 8
11. Projednání poskytnutí finančního daru od společnosti Městské lesy Toužim, s. r. o.

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. 2/19/2021:
Rada bere na vědomí odkoupení pozemku parc. č. 1459/37 – ostatní plochu, o výměře
2 m2 a pozemku parc. č. 1459/117 – ostatní plochu, o výměře 59 m2 v k. ú. Toužim, za 150,Kč/m2 s tím, že o odkoupení rozhodne zastupitelstvo města.
Návrh usnesení č. 3/19/2021:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby „IZ-12-001171/VB001/Toužim, KV, Kosmová, parc. č. 1507/4
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KNN“, 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: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/19/2021 bylo schváleno.
K bodu č. 4/19/2021:
Rada bere na vědomí návrh 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“, 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 s tím, že nesouhlasí s jednorázovou náhradou ve výši 2.000,- Kč bez
DPH a navrhuje jednorázovou náhradu ve výši 167,- Kč bez DPH za běžný metr, což celkově
činí 5.678,- Kč bez DPH, a cena tak odpovídá smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodě o umístění stavby „IZ-12-001171/VB001/Toužim, KV, Kosmová, parc. č.
1507/4 KNN“ v Kosmové.
K bodu č. 5/19/2021:
Rada bere na vědomí návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti, na umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení na pozemcích města
v předpokládaném rozsahu 222 bm s tím, že nesouhlasí s takovým postupem, kdy výše
náhrady není v době podpisu smlouvy známa a bude stanovena až dodatečně znaleckým
posudkem podle geometrického plánu. Navrhuje proto jednorázovou náhradu ve výši 250,Kč bez DPH za běžný metr, což činí 55.500,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 6/19/2021:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-120006759/1, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, IČ: 2472 9035, zastoupené společností Stav-elektro, s. r. o., Vintířovská
1149, 357 35 Ostrov, IČ: 2635 5639, za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/19/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/19/2021:
Rada schvaluje předložit na zasedání zastupitelstva návrh na uzavření veřejnoprávní
smlouvy z rozpočtu města Toužim, se spolkem Cesta z města z. s., Nežichov 8, 364 01
Toužim, IČ: 2705 7020, na poskytnutí dotace z rozpočtu města Toužim, na zajištění provozu
Infocentra v roce 2022 a 2023.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 7/19/2021 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 8/19/2021:
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, uzavřené s firmou S.A.W.
Consulting, s. r. o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČ: 2871 8836, na prodloužení termínu
dodání projektové dokumentace na rekonstrukci mostu v Karlovarské ulici v Toužimi, do
28. 2. 2022, z důvodu probíhající inženýrské činnosti.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/19/2021 bylo schváleno.
K bodu č. 9/19/2021:
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, ve školním roce 2020 – 2021.
Návrh usnesení č. 10/19/2021:
Rada schvaluje zadat opravu střechy v Toužimi v Kostelní ulici č. p. 8, firmě Ing.
Milan Kadera, Karlovarská 28, 364 01 Toužim, IČ: 1136 5218, která podala nejnižší cenovou
nabídku ve výši 769.751,35 Kč vč. DPH s tím, že oprava bude realizována v roce 2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/19/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/19/2021:
Rada v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Toužim, s. r. o., Sídliště
428, Toužim, schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč, zapsanému spolku
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Toužim, Sídliště 428,
364 01 Toužim, IČ: 70951713.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/19/2021 bylo schváleno.
Zapisovatel: Charvát
Zápis byl vyhotoven dne: 19. října 2021

Starosta:
Alexandr ŽÁK

.................................. dne

…………..…………

.................................. dne

…………..…………

Místostarosta:
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.
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